MUNICÍPIO DE NOVA ROSALÂNDIA - TO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
EDITAL nº 003/ 2015
Processo Seletivo de escolha de Conselheiros Tutelares

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Nova
Rosalândia Tocantins, torna público e faz saber que se encontra aberto o Processo
de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar para o quadriênio
2016/2019, disciplinado com base na Lei nº 8.069/90 (ECA), na Resolução nº
139/2010 alterada pela Resolução nº 170/2014 do CONANDA e lei municipal
nº198/2002 e alterações subsequentes, bem como as demais disposições locais
vigentes, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
2. CONSELHO TUTELAR
Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Haverá, 01 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública
local, composto de 05 (cinco) membros, escolhidos pela população local para
mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, mediante novo
processo de escolha.
O processo de escolha para a função de conselheiro tutelar será para o
preenchimento de cinco membros titulares e cinco suplentes.
3.

DOS

REQUISITOS

BÁSICOS

EXIGIDOS

PARA

CANDIDATURA

A

CONSELHEIRO
I – Reconhecida idoneidade moral, comprovada através de antecedentes firmado pela
autoridade policial, facultado à Comissão exigir certidões criminais negativas das
Justiças Estadual e Federal;
II – não ser menor de 21 anos, apresentando cópia autenticada do documento de
identidade;
III – Residir no município há pelo menos 2 (dois) anos, apresentando comprovante de
residência firmada por duas testemunhas idôneas;
IV – Estar no gozo de seus direitos políticos, apresentando Xerox autenticada do
título de eleitor e comprovante de votação da última eleição;
V – apresentar atestado de sanidade física e mental;
VI – ter concluído o ensino médio, apresentando o respectivo certificado de
conclusão.
VII - Solicitação da candidatura individual, por meio de formulário próprio emitido
pelo CMDCA, não sendo admitida a composição de chapas;

VIII - Solicitação da candidatura individual, por meio de formulário próprio
emitido pelo CMDCA, não sendo admitida a composição de chapas;
IX - Candidato do sexo masculino deverá apresentar certificado de reservista;
X - Disponibilidade para exercer a função pública de conselheiro tutelar com
dedicação exclusiva, sob pena das sanções legais.
4. DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS
4.1. A participação no presente Processo de Escolha iniciar-se-á pela
inscrição do interessado junto ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA) por meio de requerimento, sendo
efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital.
4.2. A inscrição somente será efetuada pessoalmente na sede do CRAS e
na sede da Prefeitura pelo período de: 20 de abril a 12 de maio de 2015, em
dias úteis das 8:00h às 11:00h e das 14:00h ás 17:00h.
4.3. As informações prestadas na inscrição são de total responsabilidade do
candidato.
4.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia
dos documentos a seguir:
a) Atestado/declaração de idoneidade moral;
b) Documentos de identidade pessoal com foto: CPF, comprovante de
residência, título de eleitor e comprovante de quitação com as obrigações
eleitorais;
c) Certidão de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Estadual e
Justiça Federal;
d) Requerimento de inscrição individual para participação no processo seletivo;
e) Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido por instituição de
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
5. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA
5.1. Inscrições e entrega de documentos no período de 20 de abril a 12 de
maio de 2015;
5.2. Publicação da relação dos candidatos inscritos: 15/05/2015;
5.3. Prazo para impugnação de candidatura: 03 dias a contar da
publicação da relação dos candidatos inscritos;
5.4. Publicação do julgamento da impugnação pela comissão especial:

27/05/2015;
5.5. Publicação do edital com relação dos candidates a conselheiro tutelar –
deferidas e indeferidas pela Comissão: 28/05/2015
5.6. Prazo para interposição de recursos para a comissão de escolha: 02/06 a
05/06/2015
5.7. Publicação de edital dos candidatos inscritos e convocação dos
candidatos aptos a fazerem a prova de conhecimentos do ECA, SUAS,
SUS e LDB: 15/06/2015
5.8. Exame

de

conhecimento

específico

com

caráter

eliminatório:

20/06/2015; Contendo 30 questões de caráter objetivo, considerando-se
apto o candidato que acertar no mínimo 60% da prova:
5.9. Publicação de edital com o resultado das provas: 24/06/2015
5.10. Prazo para recurso: 24 a 29/06/2015;
5.11. Publicação da relação dos candidatos aptos a participarem da etapa de
campanha eleitoral e votação: 07/07/2015
5.12. Data do processo de escolha unificado: 04/10/2015;
5.13. Interposição de recursos contra a votação e apuração: 04 a 06/10/2015
5.14. Divulgação do resultado definitive: 07/10/2015
5.15. Posse: 10/01/2016.
6. DA PRIMEIRA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
O CMDCA, por meio de sua Comissão Especial, procederá à análise dos
documentos apresentados em consonância com o disposto no item 4.4 do
presente Edital, seguida da publicação da relação dos candidatos inscritos
dentro do prazo previsto.
O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o número
mínimo de 10 (dez) pretendentes devidamente habilitados.
Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10 (dez), o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá
suspender o trâmite do processo de escolha e reabrir prazo para inscrição
de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos
conselheiros ao término do mandato em curso, conforme disposição do art.
13, §1º da Resolução nº 170/2014 – CONANDA. Caso não se atinja o número
mínimo de 10 (dez) pretendentes habilitados, realizar- se-á o certame com o
número de inscrições que houver.
7. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS

A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos inscritos poderá
qualquer cidadão, acima de 18 (dezoito) anos e dotado de capacidade civil,
requerer, em até 05 (cinco) dias, ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente a impugnação de candidaturas, em petição
fundamentada.
O candidato que teve sua candidatura impugnada poderá apresentar defesa
no prazo de 05 dias.
A comissão especial analisará a defesa apresentada, podendo ouvir
testemunhas, determinar a juntada de documentos e realizar diligências,
conforme art. 11, §3º, I e II, da Res. 170/2014 do CONANDA.
O resultado da análise da impugnação pela comissão especial será divulgado
no dia 27/5/2015.
Da decisão acerca da análise da impugnação caberá recurso do candidato à
plenária do CMDCA, que deverá decidir em até 05 dias.
8. DA SEGUNDA ETAPA - EXAME DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO
O exame de conhecimento específico ocorrerá no dia 20/06/2015 (sábado),
sendo o gabarito publicado no dia 21/06/2015 no período da tarde no mural
de publicações da prefeitura Municipal.
O exame de conhecimento específico consistirá em prova objetiva de caráter
eliminatório.
O resultado do exame será publicado no dia: 24/06/2015.
Do resultado do exame caberá recurso à comissão especial no prazo de 5
dias.
Após análise pela Comissão Especial, será divulgada lista dos candidatos
aptos à participarem da etapa de campanha eleitoral e votação: 07/07/2015

9. DA TERCEIRA ETAPA – DIA DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS
O dia da escolha dos conselheiros ocorrerá em data unificada em todo o
território nacional: 04 de outubro de 2015, das 08:00 horas às 17:00 horas.
O voto será facultativo e secreto.
A divulgação dos locais de escolha ocorrerá com antecedência mínima de
20 dias da data da escolha unificada e caberá ao CMDCA fazer

ampla

divulgação dos locais, utilizando todos os meios de comunicação possíveis.

Concluída a apuração dos votos e decididas as eventuais impugnações, a
Comissão Eleitoral providenciará a lavratura de ata circunstanciada sobre a
votação e apuração, mencionando os nomes dos candidatos votados, com o
número

de sufrágios recebidos e todos os incidentes eventualmente

ocorridos, colhendo as assinaturas dos membros da Comissão eleitoral,
candidatos, fiscais,

representantes do Ministério Público e quaisquer

cidadãos que estejam presentes e queiram assinar, afixando cópia no local
de votação e no prédio da Prefeitura Municipal de Tocantins.
10. DAS CONDUTAS VEDADAS
No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao
candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.
Além dessas, são consideradas condutas vedadas aquelas previstas na
legislação eleitoral, no que for cabível, com o intuito de evitar o abuso do
poder

político,

econômico,

religioso,

institucional

e

dos

meios

de

comunicação, dentre outros.
11. TERCEIRA ETAPA - FORMAÇÃO
11.1. Esta etapa consiste na capacitação dos 5 conselheiros tutelares
eleitos e os seus 5 suplentes sendo obrigatória a presença de todos os
candidatos classificados, em no mínimo 85% da carga horaria ofertada, o que
será confirmado através de lista de presença, sob pena de sua eliminação.
11.2. A Comissão divulgará após o pleito de 2015, o local e a hora de
realização da capacitação.
11.3. A carga horária da capacitação será de no mínimo 60 horas.
12. HORÁRIO DE TRABALHO E DA REMUNERAÇÃO
12.1. O Conselheiro Tutelar cumprirá o regime de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, e alternar-se-ão em plantões permanentes para
atendimento à noite, em finais de semana e feriados, na forma em que
estabelecer o seu regimento interno sendo vedada à acumulação da função
de Conselheiro Tutelar com qualquer
atividade remunerada, pública ou privada, inclusive com cargo, emprego ou
função, no horário de serviço.
13. EMPATE
13.1. Em caso de empate, terá preferência na classificação, sucessivamente:

o candidato que obtiver maior nota na prova de conhecimento do ECA,
persistindo o empate, prevalecerá aquele que tiver maior grau de instrução e,
persistindo o empate, o candidato com idade mais elevada.
14. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
14.1. Ao final de todo o processo, a Comissão Especial divulgará o nome
dos 05 (cinco) candidatos mais votados que serão considerados eleitos,
ficando como suplentes os demais candidatos aprovados respeitando a
ordem de votação.
15. DOS RECURSOS
15.1. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser dirigidos ao
Presidente da Comissão do Processo de Escolha, respeitados os prazos
estabelecidos neste Edital;
15.2. Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo
Presidente da Comissão do Processo de Escolha;
16. DA POSSE
16.1. A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo Senhor Prefeito
Municipal no dia 10 de janeiro de 2016.
18 - DOS IMPEDIMENTOS
18.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges ou
companheiros com união estável, mesmo que em união homoafetiva,
ascendente e descendente, sogro, genro ou nora, irmãos, cunhados durante
o cunhadio, tios, sobrinhos, padrasto ou madrasta e enteado.
18.2. Ficarão impedidas de participar do Processo aquelas pessoas que
foram penalizadas com a destituição da função de Conselheiro Tutelar, nos
05 (cinco) anos antecedentes à eleição.
18.3. Não serão aceitas inscrições de candidatos ao Conselho Tutelar,
que tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a um mandato e
meio, entendida a consecutividade conforme as orientações da Resolução nº
170/2004 do CONANDA.
19. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 As atribuições e obrigações dos Conselheiros e Conselho Tutelar são
as constantes da Constituição Federal, da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto
da Criança e do Adolescente) e da Legislação Municipal em vigor.
19.2 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.

19.3 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.
19.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial,
observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei
Municipal nº198/2002.
19.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de
todos os atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha
unificado dos conselheiros tutelares.
19.6. O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital
implicará na exclusão do candidato do pleito.
Nova Rosalândia, 13 de abril de
2015.

_______________________________________________

Iranilde Batista Soares Campos
Presidente do CMDCA

