CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE ASSAÍ – CMDCA
Criado pela Lei Municipal n.º411/92, DE 27 DE MAIO DE 1992.

EDITAL N.º 01/2015
ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA MANDATO 2016/2019.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA –ASSAÍ-PR, no uso de
suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei
Federal nº 8.069 (ECA), Lei Municipal nº 1.416/2014,
Resolução nº 170/2014 do CONANDA e deliberação do seu
colegiado na Reunião Ordinária realizada em 15/04/2015,
faz publicar o Edital de Convocação para o Primeiro Processo
de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho
Tutelar, para o quadriênio 2016/2019.

1- DO OBJETO
1.1
O presente Edital tem como objeto o Processo de Escolha em Data Unificada,
disciplinado pela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
pela Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CONANDA, pelas Leis Municipais nº 1416/2014 de 10 de Dezembro
de 2014 e 1436/2015 de 20 de Abril de 2015, o qual será realizado sob a
responsabilidade Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob
a fiscalização do Ministério Público que atua perante o Juízo da Infância e Juventude
da Comarca.
1.2 O processo de escolha destina-se ao preenchimento de 05 (cinco) vagas dos
Membros do Conselho Tutelar do município, assim com 05 (cinco) suplentes;
1.3 – O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos na Lei nº 8.069 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

2- DO CONSELHO TUTELAR
2.1 O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, é
encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
2.2 O Conselho Tutelar será composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela
população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) recondução,
mediante novo processo de escolha em igualdade de condições com os demais
pretendentes.
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2.3 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as
seguintes diretrizes:
a) O processo será realizado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas para
membros titulares e 5 (cinco) vagas para seus consequentes suplentes;
b) A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de
chapas, em conformidade como disposto editada pelo CONANDA;
c) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
deverá criar uma Comissão Eleitoral, instituída por meio de publicação em Diário
Oficial ou equivalente.
3 – DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE
CONSELHEIRO TUTELAR
3.1 – Reconhecida Idoneidade Moral (Certidão Negativa do Cartório do Distribuidor
Forense de Assaí e Declaração firmada pelo candidato de que nunca foi indiciado
em inquéritos policiais ou denunciado em processos criminais);
3.2 – Ter idade a partir de 21 (vinte e um) anos, até o encerramento das inscrições;
3.3 – Fotocópia de Cédula de Identidade e do CPF;
3.4 -; Fotocópia de Conclusão do Ensino Médio;
3.5 –; Cópia da Carteira Nacional de Habilitação para dirigir veículos, no mínimo
carteira “b”;
3.6 – Fotocópia de documentos que comprove residência no Município de Assaí há
mais de 02 (dois) anos e/ou declaração;
Parágrafo Único: Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime
de dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra
atividade pública ou privada.

4

- DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

4.1 Atendimento nos dias úteis, funcionamento das 8h30min às 17h00,
ininterruptamente;
4.2

Plantão noturno das 17h00 às 8h30min do dia seguinte;

4.3

Plantão de finais de semana (sábado e domingo) e feriados;

4.4

Durante os dias úteis o atendimento será prestado diariamente por pelo

menos 04 (quatro) conselheiros tutelares, cuja escala, horário de almoço e divisão
de tarefas serão disciplinadas pelo respectivo regimento interno;
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4.5

Durante os plantões noturnos e finais de semana/feriado será previamente

estabelecida escala, também nos termos do respectivo regimento interno,
observando-se sempre a necessidade de previsão de segunda chamada
(conselheiro tutelar de apoio).
4.5

Os conselheiros tutelares receberão, a título de remuneração da função, no

termos da legislação em vigor, o valor de R$ 1.027,67 (um mil e vinte e sete reais e
sessenta e sete centavos), acrescido de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de vale
alimentação, mensalmente, conforme Lei Municipal nº 1236/2012, sendo que
havendo modificação na Lei poderá ser alterado o aludido valor, porém vedada
a sua redução aquém do salário mínimo nacional. A remuneração durante o
período do exercício do mandato eletivo não configura vínculo empregatício.

5 – DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEBROS DO CONSELHO TUTELAR
5.1 - Nos termos dos artigos 95 e 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e
Lei municipal n.º 1.416/2014, são atribuições dos membros do Conselho Tutelar:
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos art. 98 e 105,
aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no
art. 129, I a VII;
III - promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto:
a) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social,
previdência, trabalho e segurança;
b) Representar, junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento
injustificado de suas deliberações;
IV - Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente;
V - Encaminhar a autoridade judiciária os casos de sua competência;
VI - Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as
previstas no art. 101, I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;
VII - Expedir notificações;
VIII - Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente
quando necessário;
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IX - Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária
para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X - Representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos
previstos no art. 220, inc. 3, II, da Constituição Federal;
XI – Representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou
suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da
criança ou do adolescente junto à família natural
Parágrafo Único. Se, no exercício de suas atribuições, o Conselho Tutelar entender
necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao
Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento
e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da
família.

6 - DA COMISSÃO ELEITORAL
6.1. A Comissão Eleitoral indicada pelo CMDCA é a responsável pela organização
do pleito, bem como por toda a condução do processo de escolha, sendo composta
por 01 (um) Presidente, 01 (um) Secretário(a) e 01 (um) Fiscal.
6.2.. Constituem instâncias eleitorais:
- A Comissão Eleitoral.
- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
6.3. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
- Nomear a Comissão Eleitoral;
- Divulgar amplamente o processo de escolha dos membros para o Conselho
Tutelar;
- Decidir os recursos interpostos contra as decisões da Comissão Eleitoral;
- Homologar o resultado geral do pleito, bem como dar posse aos eleitos.
6.4. Compete à Comissão Eleitoral:
I - realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo de
escolha aos candidatos considerados habilitados, que firmarão compromisso de
respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local;
II - estimular e facilitar o encaminhamento de notificação de fatos que constituam
violação das regras de divulgação do processo de escolha por parte dos candidatos
ou à sua ordem;
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III - analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de
impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;
IV - providenciar a confecção das cédulas, conforme modelo a ser aprovado;
V - escolher e divulgar os locais do processo de escolha;
VI - selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários
e escrutinadores, bem como, seus respectivos suplentes, que serão previamente
orientados sobre como proceder no dia do processo de escolha, na forma da
resolução regulamentadora do pleito;
VII - solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal local, a
designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais do processo de
escolha e apuração;
VIII - divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial do processo de
escolha;
e IX - resolver os casos omissos.
6.5. Não podem atuar como mesários:
- Os candidatos e parentes, consangüíneos ou afins, até o segundo grau;
- Cônjuge ou companheiro (a) de candidato;
- As pessoas que, notoriamente, estejam fazendo campanha para um dos
candidatos concorrentes ao pleito.
6.6. A Comissão Eleitoral publicará através de edital a relação nominal dos mesários
que atuarão no pleito.
6.7. Cada candidato poderá credenciar 01 (um) fiscal para atuar junto à mesa
receptora de votos e na apuração.
6.8. O fiscal indicado representará o candidato em toda a apuração, sendo vedada a
presença de pessoa não credenciada, inclusive candidatos, no recinto destinado à
apuração.
6.9. O credenciamento deverá ocorrer até no máximo 05 (cinco) dias anteriores à
data da votação, mediante requerimento dirigido à Comissão Eleitoral.
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7 – DOS IMPEDIMENTOS
7.1 – De acordo com o art. 140 da Lei Federal 8.069-90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), são impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher,
ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o
cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
Parágrafo único: Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma deste artigo,
em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com
atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro
regional ou distrital.
7.2 - No caso de o candidato exercer atividade remunerada, com ou sem vínculo
empregatício, com carga-horária fixa, poderá efetuar a inscrição, no entanto, se
aprovado/eleito deverá abdicar da função, sob pena de não ser empossado;
7.3 - São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges,
companheiros, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto na Resolução
170/2014, publicada pelo CONANDA.
7.4 - Estende-se o impedimento da disposição acima ao conselheiro tutelar que
tenha as relações dispostas com autoridade judiciária e com o representante do
Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da mesma
Comarca.

8- DAS ESTAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA
8.1 As Etapas do Processo de Escolha Unificada deverão ser organizadas da
seguinte forma:
I - Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos;
II - Segunda Etapa: Análise da documentação exigida;
III - Terceira Etapa: Participação de curso prévio, prova escrita, homologação e
aprovação das candidaturas;
IV - Quarta Etapa: Processo Eleitoral;
V - Quinta Etapa: Diplomação e Posse;
VI - Sexta Etapa: Formação inicial.
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9 - DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DE DOCUMENTOS
9.1. Local: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL– ANTIGO FÓRUM, na Rua
Conrado Medeiros n.º 42, centro, nesta cidade e Comarca de Assai – Estado do
Paraná;
9.2. Período: 04 de Maio de 2015 a 15 de Junho de 2015, nos dias úteis, no horário
de funcionamento das 08h00 às 11h30 e das 13h00min as 16h00. Não será
efetuada a inscrição na falta de quaisquer documentos. É vedada a entrega dos
documentos necessários à inscrição após o encerramento das inscrições.
9.3. O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de qualquer condição
especial para realização da prova escrita, no ato da inscrição deverá indicar os
recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.), que serão atendidos
dentro de critérios de viabilidade e razoabilidade.
9.4. Data da publicação dos nomes dos pré-candidatos ao Conselho Tutelar: 24 de
Junho de 2015.
9.5. Fim do prazo de solicitação de impugnação de qualquer munícipe, caso houver:
29 de Junho de 2015.
9.6. Vencido o prazo serão abertas vistas ao representante do Ministério Público
para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, decidindo o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em igual prazo.
9.7 É obrigatório a apresentação dos seguintes documentos:
a) Ficha de inscrição preenchida;
b) Certidão de antecedentes criminais e declaração firmada pelo candidato de
que nunca foi indiciado em inquéritos policiais ou denunciado em processos
criminais;
c) Cópia da cédula de Identidade e do CPF, que comprove ter idade superior a
21 (vinte e um) anos, até o encerramento das inscrições;
d) Cópia do comprovante de residência atual acompanhada de declaração de
que reside no município há pelo menos dois anos.
e) Cópia do Certificado Quitação Militar para os candidatos do sexo masculino;
f) Cópia do certificado de conclusão do ensino médio;
g) Cópia do Título Eleitoral, com comprovante da última eleição ou justificativa
do último pleito eleitoral, comprovando estar em gozo dos direitos políticos;
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h) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação para dirigir veículos, no mínimo
carteira “B”;
Parágrafo Único: Todas as cópias dos documentos solicitados deverão ser
apresentadas juntamente com as vias originais.

10 – DA SEGUNDA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
10.1. A Comissão Eleitoral procederá à análise da documentação exigida prevista no
presente Edital publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
10.2. A análise dos documentos será realizada no prazo de máximo de 05 (cinco)
dias utéis após o encerramento do prazo para recebimento da documentação.

11 – DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS
11.1. A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos habilitados a participar
do processo de escolha, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, qualquer cidadão
maior de 18 anos e legalmente capaz poderá requerer a impugnação do postulante,
em petição devidamente fundamentada.
11.2. Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o postulante
será

excluído

sumariamente

do

Processo

Eleitoral,

sem

prejuízo

do

encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida
responsabilização legal.
11.3. O candidato impugnado terá 05 (cinco) dias após a data de publicação da lista
dos habilitados e não habilitados para apresentar sua defesa.
11.4. Após análise da documentação pela Comissão Eleitoral será publicada a lista
dos candidatos habilitados a participarem do Processo Eleitoral, que ocorrerá no dia
04 de outubro de 2015.
11.5. No dia 11 de Agosto de 2015, será publicada lista dos candidatos habilitados e
não habilitados para o certame.
11.6. O candidato não habilitado terá o prazo de 05 (cinco) dias após a data da
publicação para apresentar recurso a Comissão Eleitoral do Processo de Eleitoral.
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12 – DA TERCEIRA ETAPA - PARTICIPAÇÃO DE CURSO PRÉVIO, PROVA
ESCRITA, HOMOLOGAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CANDIDATURAS
12.1 O curso prévio fornecido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA será realizado no dia 28 de julho 2015 às 19h00min.
12.2 A prova escrita será realizada no dia 30 de julho de 2015, no horário
compreendido

das

19h00min

as

22h00min,

sendo

que

os

candidatos

necessariamente deverão estar no local das provas 15(quinze) minutos de
antecedência, munidos de caneta esferográfica azul ou preta e documento oficial de
identificação com foto, sendo que os candidatos que não comparecer ao local da
prova para sua realização será considerado automaticamente excluído do processo
de eleição.
12.3 A prova constará de 15 (quinze) questões objetivas, realizadas com base nos
conteúdos ligados à infância e à adolescência, em especial, no Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90), contendo uma pergunta com quatro
alternativas, com apenas uma correta, sendo que os 20 (vinte) primeiros colocados
estarão aptos para a próxima etapa, havendo empate no numero de acertos do
vigésimo colocado, será considerado classificado o candidato de maior idade.
12.4 O gabarito será publicado publicado Diário Oficial em no máximo 02 dias uteis
depois da realização das provas.
12.5 Após publicação do resultado do exame de conhecimento específico o
candidato poderá interpor recurso no prazo de 03 dias para a Comissão Eleitoral.

13 – DA QUARTA ETAPA – PROCESSO ELEITORAL
13.1. O pleito para escolha dos membros e do Conselho Tutelar será realizado no
dia 04 de outubro de 2015, no horário compreendido entre 8h00min as 17h00min,
na Secretaria de Assistência Social – Rua Conrado Medeiros, 42 – Centro , dela
participando, como candidatos, todos os inscritos que tiverem obtido aprovação nas
etapas anterior;
13.2. Poderão participar da eleição (votando) os eleitores inscritos no Município,
mediante apresentação do título de eleitor e da carteira de identidade ou outro
documento com foto (carteira de trabalho, carteira de motorista, carteira funcional
etc.);
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13.3. As cédulas serão confeccionadas pela Prefeitura Municipal de Assaí, mediante
modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
13.4. Nas cabines de votação serão fixadas listas de nomes dos candidatos ao
Conselho Tutelar;
13.5. A cédula de votação conterá os nomes de todos os candidatos;
13.6. O eleitor poderá votar apenas em 01 (um) candidato por meio da marcação de
um “X” no campo reservado para a prática do ato;
13.7. Qualquer marcação fora do espaço reservado para a votação, assim como,
qualquer outro tipo de sinal, além do citado no parágrafo anterior, acarretará
nulidade do voto;
13.8. Cada candidato poderá credenciar no máximo 01 (um) fiscal para eleição e
apuração, e este será identificado por crachá, fornecido pelo CMDCA;
13.9. O local de recebimento dos votos contará com uma mesa de recepção e
apuração, composta por 03 (três) membros, a saber: 01 (um) presidente
(Conselheiro do CMDCA ou cidadão designado e nomeado pelo CMDCA) e 02
(dois) auxiliares de mesa;
13.10. Não será permitida a presença dos candidatos junto à Mesa de Apuração;
13.11. A apuração dos votos dar-se-á após o horário de encerramento das eleições;

14. DAS VEDAÇÕES E PERMIÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O PROCESSO
DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA
14.1. Não será tolerado, por parte dos candidatos:
- Promoção de atos que prejudiquem a higiene e a estética urbana ou contravenha a
postura municipal ou a qualquer outra restrição de direito;
- Promoção de transporte de eleitores, utilizando de veículos públicos ou
particulares;
- Promoção de “boca de urna”, dificultando a decisão do eleitor.
14.2. Será permitido:
- O convencimento do eleitor para que este compareça aos locais de votação e vote,
considerando que neste pleito o voto é facultativo;
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- A presença do candidato em qualquer entidade da sociedade civil organizada, com
a finalidade de fazer a divulgação da sua candidatura, desde que para tal seja
convidado ou autorizado para Entidade.
14.3. A fiscalização de todo o processo eleitoral (inscrição, prova, votação e
apuração) estará sendo fiscalizada pelo Ministério Público ou um representante
devidamente credenciado, assim como aqueles nomeados pelo CMDCA.

15 – DO EMPATE
15.1 Havendo empate entre candidatos será considerado escolhido aquele que:
a) For mais velho;
b) Possuir maior grau de escolaridade;
c) Possuir mais filhos e/ou dependentes menores de idade comprovados por
documentos oficiais.

16 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
16.1. Concluída a apuração dos votos, a presidência do CMDCA proclamará o
resultado da escolha, determinando a publicação do resultado em Edital;
16.2. Os 05 (cinco) primeiros mais votados serão os titulares do Conselho Tutelar
para o mandato 2016-2019 e os 05 (cinco) seguintes serão suplentes.
16.3. Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente que houver recebido o
maior número de votos.

17 – DOS RECURSOS
17.1. Realizado o Processo Eleitoral, os recursos deverão ser dirigidos à Presidência
da Comissão Eleitoral e protocolados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, respeitando os prazos estabelecidos neste Edital.
17.2. Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo(a) Presidente da
Comissão Eleitoral.
17.3. O Candidato poderá ter acesso às decisões da Comissão Eleitoral para fins de
interposição dos recursos previstos neste Edital, mediante solicitação formalizada.
17.4. Das decisões da Comissão Eleitoral do Processo de Escolha em Data
Unificada caberá recurso à plenária do Conselho Municipal que se reunirá, em
caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.
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17.5. A decisão proferida nos recursos, pela Comissão Eleitoral é irrecorrível na
esfera administrativa.
17.6. Esgotada a fase recursal, a Comissão Eleitoral fará publicar a relação dos
candidatos habilitados a concorrer, com cópia ao Ministério Público.

18 – DA QUINTA ETAPA – DIPLOMAÇÃO E POSSE
18.1 A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo Senhor Prefeito Municipal ou
pessoa por ele designada no dia 10 de janeiro de 2016, conforme previsto no
parágrafo 2º do Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

19 – DA SEXTA - ETAPA DA FORMAÇÃO
19.1. Esta etapa consiste na formação dos conselheiros tutelares, sendo obrigatória
a presença de todos os candidatos eleitos.
19.2. Será realizada uma reunião de orientação aos membros eleitos do Conselho
Tutelar pelo CMDCA e Secretaria Municipal de Assistência Social.

20 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e
a aceitação das condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas
neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá alegar
desconhecimento;
20.2. A não exatidão das afirmativas ou irregularidades nos documentos, mesmo
que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da investidura,
acarretarão a nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo
das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
20.3. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou
acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem
respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente,
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.
20.4. Fazem parte do presente edital os anexos I, II, III e IV contendo a ficha de
inscrição, modelo de declaração de boa conduta, modelo de declaração de
comprovação de residência no município e cronograma.
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20.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral com fiscalização
do Conselho Municipal dos Direitos e da Criança e do Adolescente

ASSAÍ, em 29 de Abril de 2015.

EDNA TIEMI UTIAMADA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

13

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DE ASSAÍ – CMDCA
Criado pela Lei Municipal n.º411/92, DE 27 DE MAIO DE 1992.
ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome:_______________________________________________________
Apelido:_____________________________________________________
Pai:_________________________________________________________
Mãe:________________________________________________________
Endereço:____________________________________________________
Documento de Identidade:_______________________________________
CPF:________________________________________________________
Data de Nascimento: ______/_______/________.
Telefone:____________________________________________________
Documentos Anexos:
1. Certidão de antecedentes criminais e declaração firmada pelo candidato de que
nunca foi indiciado em inquéritos policiais ou denunciado em processos criminais;
2. Cópia da cédula de Identidade e do CPF, que comprove ter idade superior a 21
(vinte e um) anos, até o encerramento das inscrições;
3. Cópia do comprovante de residência acompanhada de declaração de que reside
no município há pelo menos dois anos.
4. Cópia do Certificado Quitação Militar para os candidatos do sexo masculino;
5. Cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio;
6. Cópia do Título Eleitoral, com comprovante da última eleição ou justificativa do
último pleito eleitoral, comprovando estar em gozo dos direitos políticos;
7. Cópia da Carteira Nacional de Habilitação para dirigir veículos, no mínimo carteira
“B”;
Assaí, ______ de _________________ de 2015.

_______________________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE BOA CONDUTA

DECLARAÇÃO

Eu,
_____________________________________________________________,
brasileiro(a), estado civil: ______________________ (casado, solteiro, separado
judicialmente, divorciado, união estável), portador(a) do documento de identidade –
RG

nº_____________________________,

e

do

CPF

sob

nº____________________________, residente e domiciliado(a) no Endereço:
___________________________________________________________________
___, Bairro: ______________________________, nesta cidade e Comarca de Assaí
– PR, DECLARO para fins de inscrição para concorrer ao cargo de Conselheiro(a)
Tutelar nesta cidade que nunca fui indiciado em inquéritos policiais ou denunciado
em processos criminais.
Declaro ainda que tenho conhecimento de que uma afirmação falsa emitida
em documento poderá acarretar processo criminal por falsidade ideológica, art. 299,
do CP.
Por ser pura expressão da verdade formo e assino a presente para que surta
seus legais e esperado efeitos.

Assaí, ________ de __________________ de 2015.

__________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

DECLARAÇÃO

Eu, _________________________________________, brasileiro(a), estado
civil,

(casado,

solteiro,

separado

do

documento

de

nº_____________________________,

e

portador(a)

judicialmente,

divorciado,

união

estável),

identidade

–

RG

do

CPF

sob

nº____________________________, residente e domiciliado(a) no Endereço:
_________________________________,

Bairro:

______________________________, nesta cidade e Comarca de Assaí – PR,
DECLARO para fins de inscrição para concorrer ao cargo de Conselheiro(a) Tutelar,
que resido nesta cidade, há mais de 02 (dois) anos.
Declaro ainda que tenho conhecimento de que uma afirmação falsa emitida
em documento poderá acarretar processo criminal por falsidade ideológica, art. 299,
do CP.
Por ser pura expressão da verdade formo e assino a presente para que surta
seus legais e esperado efeitos.

Assaí, ________ de __________________ de 2015.

__________________________________
Assinatura do Candidato
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ANEXO IV
Locais de realização da inscrição, curso prévio, prova objetiva e eleição:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na Rua Conrado Medeiros,
42 (Antigo Fórum), nesta cidade e Comarca de Assaí – Estado do Paraná.

Cronograma Referente ao Edital 001/2015 do CMDCA

EVENTOS BÁSICOS

DATAS

INSCRIÇÕES

04/05/2015 a 15/06/2015

CURSO

PRÉVIO

PROGRAMÁTICO:

(CONTEÚDO

CONHECIMENTOS

BÁSICOS SOBRE O ESTATUTO DA 28/07/2015 às 19h:00min
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA)
E OUTRAS LEGISLAÇÕES)
PROVA OBJETIVA

30/07/2015 das 19h00min as 22h00min

ELEIÇÃO

04/10/2015 das 08h00min as 17h00min

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

06/10/2015

POSSE

10/01/2016

ASSAÍ, em 29 de Abril de 2015.

EDNA TIEMI UTIAMADA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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