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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESÇENTE
Ci"iad* LeiMunicipalde nô 4§í*7. alt*rada pele Lei fvlunicipal n'§1ôi?e 14

EDITAL CMDCAIMORRINHOS N" OO1/2019

o(A) PRESTDENTE DO CONSELHO MUNTCTPAL DOS DIRETTOS DA CR|ANÇA E

tsü Ats0LEStEruTE DE MüRRIru§'{$§-CE- no uso da atribuiSÕ que ilhe É confer{da pe§a fi-eí

Municipal de no 49197, alterada pela Lei Municipal n" 51612014, de 24 de Novembro de 2A14, torna

púh$i** o presemte ES§T&L $E CúruVúCê,ÇÃú para c Prcmsso de Escol*ea enr §ata Unifi*ada para

membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2A2A2A24, aprovado pela RESOLUÇÃO CMDCA

S§6 §7f2&"8S, do CMDGê, toca§"

1 - DÀS DTSPOSTÇÕES rnrr,rMrNARES

1.1 - O Processo de Escolha dos Membros dos Conselheiros Tutelares de Morrinhos e regido por este

edital, aprovado pelo CkíDCA/&$üKR.I}{E{0§ emi aenforrmidade con} o disp*sto na Lei Federal *"

8.ü6919A, naLei Municipal no 538/15, de 27 de Abril óe 2A15, na Resolução CMDCA N' ü712019 e

eas demais disp*sições legais perüimentes.

12 - O processo de escolha se dividirâ em 02 (duas) etapas, a saber:

1.2.1 - A primeira etapa, de çarálter eliminatório, refbre-se ao Processo de t{abilitação do pre-

eandidato e compreeaderá ax seguintes fases.

a) inscrição;

b) amálise da domaneemt*s;

c) teste escrito de conhecimento;

L.2"2 - Â segrmda ffiapa, de earáâer c{assÍficatcrio, refere-se ao Pr*cessc trleit*raâ e e.*mpreemderá

as seguintes fases.

ã) regístro da camdidat*ra;

b) eleição;

ci proelarmaçâe dos eleitos;

d) homologação do resultado Íinal.

{3 - As fases n'§'n do item 1"2"tr, refleremte à printeira *tapa do Processo de Escctrha, será exeçutada

por pessoa jurídica especializada, contratada pelo Município de Morrinhos/CE, por meio da

Secretaria À&*niciBa1 de,{ssis,tênçia §oçial"

1.3.1 - O processo de escolha será exclusivamente coordenado pelo CMDCÂIMORRINHOS, por
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meio de 01 (uma) Comissão Especial Eleitoral, instituída pela Resolução CMDCÀ N" A5/2019 e

publicada no Diário Oficial do Município, por meio de Comunicado do CMDCA/I\{ORRINHOS.

1.3.2 - O prazo para impugnação deste edital será de 02 (dois) dias úteis, contados aputir da data de

zua publicação no Diário Oficial do Município;

1.3.2.1- As razões da impugnação deste edital deverão ser formalizadas por escrito e serem

exclusivamente na sode do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente, Rua da Caixa »'âgua 12, Centro" Morriúos/CE, junto à Secretaria Municipal de

Assistência de Social, de segunda-feira à sexta-feir4 no hor.ário de 08:00 horas as 12:00 horas.

1.3.2.2 - Não serão recebidas e protocoladas as impugnações caso apresentadas fora do prazo,local

e horários previstos nos itens 1.3.2 e l.3.z.l,bem como que não estejam subscritos pelo impugnanie,

ou, por procurador (a) regular e legalmente habilitado (a).

1.3.2.3 - A impugnação interposta dravés de procurador(a) será admitifu mediante apresentação de

original ou cópia simples, no caso de procuração por instrumento público, e, do original, no caso de

procuração por instrumento particutar, acompanhada de ópia simples do dosrmento de idemidade

oficial com fotografia do (a) procurador (a).

1.3.2.4 - As razões da impugnação do edital não se,rão recúidas e protocoladaü saso estejam

ilegíveis.

1.3.2.5 - A análise e decisão das impugnaçoes do edital porventura interposas, cabrrá

exclusivamente a Comissão Especial Eleitoral instituida pela Resolução CMDCA N' 05/2019.

1"3.2.6 - Não cúerá rocurso da decisiio da Comissão Especial Eleitoral que indeferir a impuguação

do edital.

2 - DA TNSCRTÇÃO

2l - Período: 08/A4/2019 a 30/A412019 (de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos

facultativos determinados pela Administraçiio Pública Municipa[ das O8h(Dmin as t2h00minl

conforme previsto no cronograma, ânexo I deste Edital.

2.1.1 - O período de inscrições previsto no item 2.1 poderí ser prorrogado, a exclusivo critério da

Comissão Especial Eleitoral, em decorrência de interesse público, conveniência administrativa ou por

motivo de forçamaior, mediante publicação noDiário Oficial do Município deMorriúos/ffi;

22 - Local: Exclusivamente na Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

i.'
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Adolescente de Morriúos/CE - CMDCA, Rua da CaixaD'âgta, 12, Centra, MorrinhoslCE, junto à

Sesre[ãria fufwrícipal de Âssistêacia Sociatr-

23 - Horário: de 08h00 (oito) às 12h00 (doze) horas.

24 - Amtes de efotuar a imscrição, m (a) pr#candidato {a} deverá cCIrcheçor tcdCI s te+r do edit*t ç

certiftcar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a candidatura à função pública de

a*nseXheir* {a} tuteÍar"

25 - No ato da inscrição o (a) pre-candidato (a) deverá:

â) apresentar Requerirmemto de Xnscriçã*, cc atodelc ofrcial sonstacte ao Aftexo {I deste Edita}" mo

qual declare atender todas as condições exigidas para a inscrição e submeter-se às normas expÍessas

neste edita!;

b) apresentar original e entregar fotocopia de um dos seguintes documentos: Carteira de

{dentidade e/ou Carteira n$aeíonaÍ de Habi{itação; Carteira de Trabaãho; Carteira Profissional; ou,

Passaporte, no qual conste fúiaçáo, fotografra e assinatura;

c) apr"esemtar Currfeulo, mo mcdel* +&aiatr soírst*§rtÊ fl* aeÊxÕ {& deste dital, çontead* dad*s

pessoais, profissionais e acadêmicos do (a) pré-candidata (a) e acompanhado de cópias simples dos

dqreurnentos que rsÍnprôveür âodas as c*ldições emrrns'adas ftú item 3"i Seste edital, ÊxÇefs s§

certidões e os atestados referentes às letras t(d' et'b)' do item 3.1.1 deste edital, os quais deverão ser

apresentados cs crigiaais.

d) Apresentar 02 (duas) fotos 3x4 atualizad,as para ser anexada à ficha de inscrição do(a)

candidato(a)"

26 - Constatada pela Comissão Especial Eleitoral a ausência au rcreg»laridade de quaisquer dos

d*:çumentos exigid*s para inscrição, será çoncedido ao {a} pré*e**didato {a} *prazc de ü5 {eincc} dias

uteis para sua apresentação e/ou regularizaçãa, contado a partir do primeiro dia útil após a data da publicação

do resultadc da anáIise de dwullrentos dos {as} prá-candidatos {as} imsorito* ne Diário úfieia} d«: h#meicípio"

2.6.1 - O acesso àintegra do parecer proferido pela Comissão Especial Eleitoral referente à ausência

ou irrsgrrtraridade de quaisquer dcs dcmrmentcs e»rigidas para ínscrição, sorT ente será perrmitido a*

(a) pré-candidato (a) ou a procurador (a) legalmente habilitado (a), exclusivamente na sede do

Ce{mC& c"onforme itern 2.2 deste edital"

2.6.2 - O acesso à integra do parecer proferido pela Comissão Especial Eleitoral através de

procurador {a} wntemte será adonitídã, mrediante apresemtaçã* de erigiaal ou côpia simp§es, Ít$ Éâsü

de procuração por instrumento público, e, do ariginal, no caso de procuração por instrumento

:::,
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particular, acampanhada de côpia simples do documento de identidade oficial com fotografra do {a)

pr*curad*r {a}.

2.7 - A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição e demais fases subsequentes do processo de

escoÍÊra, bem üsfi'üo a momeação e & posse, §asü ü.sftlprovada qualquer faisídad* mas deçíarações #ou

qualquer irregularidade nos documentos apresentados e/ou na partrcipaçáo em quaisquer das fases da

prirmeiÍa e/ou da segucda eÊapas, deveildo o {a} pré-candidat*lcamdidat* {a} ser eli*'ryirado {a} d*

processo de escolha.

2"?"1 - Caberá ressrsÕ da do*isão que elinnimar o {a} pré-saedidato/candidato {a} dc pro*essc de

escolha com fundamento no item 2.7 deste edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado a partir

do primeiro dia util após a datada publicação da decisâo no Diáric üfiçiatr dc &ifunieipio"

2.7.1.1 - O recurso previsto no item 2.7 .T deverá ser formalizado exclusivamente no modelo oficial

c*swtante nc Anexo [\fl deste edítal, sob pena de nãc conhecimento pela Cosnissãm Especial Eleitoratr

e ehminaçáo do (a) pre-canóidato {a} do processo de escolha, caso proceda de forma contráma.

2.V.12 - De decisão prc,ferida petra Cornissã* Especial Etreitoral aÉo sabsrá à futerp*siçã* de aov*

recurso.

7..7 "2 - ü acesso à íntegra da decisâc ryre elimrimar o (a) pré-cmdidat*leamdidato (a) dc prccesso de

escolha com fundamento no item2.7 deste edital, somente será permitido ao (a) pré-candidato (a) ou

a proeurador {a} lçgatrrcente habitritado {a}, exc}*sivarraemte ma seiBe dcl CBd&C{ eonforme itern 2.2

deste edital

2"7.3 * ü açesso à íntegna da decisãç ryle eliminar o (a) pre-camdídato/çandidate (a) d* pirc,eesso de

escolha com fundamento no item ?.7 deste edital atraves de proanrador {a} será admitid1 mediante

apresemt*çã* de criginal <lu cópia simples, fi* #asú de precuração por instrwriemto púhficc, e, do

original, no caso de prccuração por instrumento particular, aÇompanhada de copia simples do

docn:rnemto de identidade cficiaX corn fotografra do (a) procrrador {r}"

2.8 - São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ainda que em união

homeafetiva, &r pâr$lÉôs mt Xial:a rsüâ, c.clatcÍa.I sftI p*r afr&idâde, atá o tor*airü gra4, inc[usi*"e, ecmfcrme

previsto tç art.14ü, da Lei n' 8.069/90 e art. L5, da Resolução n" 170/20L4, do CONANDA;

2.8.tr - Estende-se o impedimefito sm reXaçãc à Àr.rtaridade Judiciária e acs representantes do

Ministério Público cam atuaçáo na Justiça da Inffincia e da Juventude, em exercício na Comarca de

M*rrinhodCE;

2.8.2 - Não é permitida a segunda recondução consecutiva paÍa a função pública de conselheiro

4



***x§HJ*"*

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Grfrado Lei fitlumiciBal d* ns 49/S7o aüÉerada pla l-*í §#ermicipa* m" S{6f2SÍ4

(a) astúar, inclusive para Çonselho tutelar de outra circunscrição regional, ficando impedida a

inserição $este c&§ú"

2.8.3 - A eventual inscrição de pre-candidato (a) que tenha atuado como conselheiro (a) tutelar

titutrar que tiver exerçido o serge por perÍ*do ccmsecutivCI superíor a ü1 (ulrn) rmandato e rnd* riâo

poderá participar do processo de escolha subsequente.

2"8.4 - Caberá reffiIrso da deçisão ryre elirni*xr ei {a} pré-candidatolsamdideto {a} do'processo de

escolha com fundamento no item 2.8.3 deste edital, na pÍazCI de 02 (dois) dias úteis, contado a partr

do pri*aeirc dia útil após a data da publicação da decisão nr l}iári* Sfrcial do &&ruiuípic"

2.8.4.L - O recurso previsto no item 2.8.4 dwerá ser formalizado exclusivamente no modelo oficial

comstante no Ámexo nY deste edita!, eob pe*a de n&CI ccnhecimectc paía CcmrissSs Especiai Eleiteral

e eliminação do (a) pré-candidato (a) do processo de escolha, caso proceda de forma canffíLÍia.

78"42- Da desísãc prof,erida Bela Comissão Especial Eleitoral nã* caberá' à interposiç.ão de novo

fecurso.

?.8.5 - 0 acesso à {ntçgra da deçisãs quc elimierar o (a} pre-ca*didato/eamdidat* {a} da processo de

escolha com fundamento no item 2.8.3 deste edital, somente será permitido ao (a) pré-candidato (a)

CIu a pr*eurador (a) iegannneate hahilitad* {a}, exçhasivamente mâ sede do CMH}C& comforrne itenr

2.2 deste editaL.

2.S.5-X - ü acesso à íntegra da decisãs que eliraiaar o {a} pré-eendidatclca*didat<r {a} do prcrcess* de

escolha com fundamento no item"2.8.3 deste edital através de procurador (a) será admitida, mediante

aprssentaçãCI de origimal ml cópia simpleg mo ffi,so de proeuração por instrurmerfio públieo, e., dc

original, no caso de procuração por instrumento particular, acompanhada de cópia simples do

doeurneato de ider*idede ofreiatr e.*m fotograÊa do {a} procuredcr {a}.

2.9 - Para controle interno do CMDCd a Comissão Especial Eleitoral atribuirá numeração à

insurição"

3 - CONDrÇOrcS rAnA TNSCRTÇÃO

3.1 - Pode inscrever-se para concorrer à função pública de conselheiro (a) tutelar a pessoa que, até a

data de ençsrramemto do praz* de i*scriçâc, atemda aos seguimt*s r"equisiucs ma {c*m fuase ma Lei

Municipal n" 538115, de27 de Abril deZ0l5):

a) ercomfuecida idoneidade xroral"

&
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b) Idade superior a 21 (vinte e um) anos;

c) Rosidir no munieípío fuá pelo {§fi{rÊs 2 {dsis} an*s:

d) Ter 02 (dois) anos de reconhecida experiência em atividade de defesa, atendimentCI ou promoção dos

direit*s da criança e do adoieseemÉe, se.!a em *rgamização govÊrsaffiemtal ou nâo governamrerutal

conforme descrição em currículo,

e) Esüm qnrites c-sÍn ãs oerigaçAes eleit*rais s nü gozú ds ssers direitcs p*íítiem;

f) Estar quites com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);

g) ${âo fer sido peme}izad* csrâ â dÊstiftliçãe dâ furyã& de membrc dc} C$mse}ho Tlut€trer, mos útfiraos ü5 (eiree*]

anos;

&) Pcssuir eseo!:aridade Êd&funa ory*ivalennte a* ensirm mÉdic.

i) Ter dedicação exclusiya para a futçáa quando da posse.

j) fuc§rêdo nrédiao fisic* e çmamtaí

k) Ter curso básico de informática.

tr) Ser hrasiXeiro slato ryu &atffi"aâicado"

3.1. 1 - A idoneidade moral a que se refere à letra "a" do item 3. 1 deverá ser comprovada por:

ê) çertidões *riginais e atuatizadas expedidas pel*s f,oros çriminais da Jnrstiça F'ederal e da fustiça

Estadual;

b) atestados origiaais e atualizadss de âÍlÉffiÊdemÊs criarinais, expedideis peta Folícia üivil do

Município;

3.1"? - A cornprovação de reeidência mo &ft.mioípio de tr\{crrícho$CE há pe{o messs ü2 {dois} aoos,

conforme estabelecido na letra "c" do item 3.1, será realizada mediante apresentação de quaisquer

dcs d*curuerrtcs a seguir- ele*cados: aontas de eeergia elétric4 telefonq e fuua; guias de IFTU;

boletos bancários; contratos de locação em vigor; declaração do Imposto de Renda Pessoa Física

2018/?Si9/Amo Caiendário 2ütS; doctmemtçs emritld*s pelc fust[tuto Naçicma{ do Seguro §osiatr -

INSS ou pela Secretaria da Receita Federal - SRF; comprovante de pagamento de salário que

çonteaÍm c CIidereço; decÍaração d* Cemtro de Saude de sua respectiva regiceml administrative, Íx)

qual é cadastrado e que conteúa seu endereço residencial; outros documentos equivalentes que

úornprü'sm a residênci* d* {a} pré-caudidat* {a} no hdunic{pic de hr{or"rinhosrcE.

3 .1.2.L - Para comprovar o mínimo de 02 (dois) anos de residência no Município de Morrinhos/CE,

o {a} pre-camdidatc {a} deverá apre§er*ar no ato da iaseri@e nqr cmínirmo $3 (trê§} corrprova*tes de

residência, sendo 01 (um) do ano de 2017,01 (um) do ano de 2018 e 01 (um) do ano de 2019.

t -....,:í- ti i| - ",..1: 1.. ".-
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3.1.3 - A comprovaçáo de experiência do (a) pré-candidato (a), conforme letra"d" do item 3.1 deste

edital, será reatrizada mediante apresentação dos segrrintes dceuraentos: Eectraraçãc expedida, dÃtaúa

e assinada pelo representante legal do respectivo orgão da administraçáo pública ou sociedade civil,

Carteira de Traballeo e Frevidônwia Seeial {CTf§} e/oe ouitr'CIs doel.rmemtos oqlrivaf,er$üs quô

comprovem o exercício de sua atividade, devendo ser expressamente mencionada no curriculo do (a)

pré-camdidato {a}, discriffiinaíde-se o exercícis das atividades n<r período de peio meÊss ü? anos,

de efetivo trabalho.

3.1.4 - A comprovação de quitação eleitoral será aceita por roeic do titulc de eleitcr, juntarnente com

a çertióáo de quitação eleitoral atualizada que poderá ser obtida no site do TRE- CE.

3.1.5 - A comprovação de sanidade fr.siça e rnental, conforme aletra 'T" dry item 3.1, dependerá da

inspeção medica ofrcial, que julgarâ apto ou não o (a) candidato(a), mediante laudo circunstanciado

eím qÉIe se espeeifique a inaptidão evestuekilemte cc)fiststade.

3. 1.6 - A comprovação do curso básico de informática se darâ por meio de certi{icados específicos.

3.1.7 * O(*) pré-candidato(a) servidcr público rrnrui*ipal deverá Çsnlprsvar ner nroffiento dâ

inscrição a possibilidade de permanecer a disposição do Conselho Tutelar.

3.2 - "& insmição através de procurador {a} smtí adnritida, rnediante apresentação de origina[ mr

copia simples, no caso de procuração por instrumento público, e, do original, no caso de procvração

por irastrurnento particular, acorÍ"Eparhada de e*pia simples ds documento de idefltidade ofieiaí eomr

fotograÍia do (a) procurador (a).

3.3 - Erm ncm1ruma Ínipctese será permitida rnais de uma imscriçâo por pré-candidato {a}" ainda ryre

para complementação da documentação exigida para inscrição,

4 - DA PESSOÂ COM DETICúNCIA

4.1 - O (a) pré-candidato (a) que se inscrever como pessoa com defici ência, paru*iparítdo processo

de escolha ern igualdade de comdições r,oÍr? *s dernais pré-camdidat*s {as}, eo que se rsfere ao

conteúdo das fases das 02 (duas) etapas, à avaliaçáq aos critérios de aprovação, aos horários e dias

d* reafuz*§&* das respeetivas fascs.

4.2 - Aos (as) pre-candidatos (as) pessoas com deficiência e gara*ido o direito de se inscreverem

üü pr$cêsso de esccíhe, desde EtrÊ suâ deficiênçia seja ecmpatível eoflr Írs atrihuições e aptidôes

específicas estabelecidaspara a função pifulica de conselheiro (a) trrtelar.
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4.3 - Respeitada a compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, o (a) pré-

candidato {a} que &ecsssiÍãr de c*erdiçã* espeeial pag]e z reatrizaçã* de qtraisquer r{as Í"ases dãs ü2

(duas) etapas do processo de escolha, deverâ solicitá-la no ato da inscrição, por escrito, datado,

aseirnado, devidamente firmdarnentado e accnrpanhad* de laude médiço, especiflcamdo típo e grau da

deficiência e a condição especial, indicando os recursos necessários para realização das fases do

prccesso de esc*lha-

4.3.1 - O laudo médico deverá ser original ou cópia simples, expedido na praza máximo de 90

{n*vemta} dias aretes dtl térndllc dc prazo das inserições,

4.3.2 - O atendimento às condições especiais solicitadas frcarâ sujeito à análise e decisão da

Ccmissã* Espeeiaí Etreitoraf qwav*rrfi*arâ a viabiXidade e de razoahilidade d* pedido.

4.3.3 - O (a) pré-candidato (a) que náo {rzer a sohcrtaçáo de condições especiais para realizaçáo das

fases das etapas do processo de escolha deverá reaÍizá-tras fi&$ ímcsímas c*rdições dos {as} dmrais

pre-candidatos (as).

4,4 - * {a} pré-candidato {a} qr:e não reeiizar a i*seriçã* ecllf,cr-me previstc rics ifeils anterioreq mãc

paderâ alegar posteriormente a condição de pessoa com deficiência para reivindicar quaisquer

prerrogativas especiais para participação no prssssss de escolfoa.

4.5 ^Para nomeação e posse, o (a) candidato (a) eleito deverá ser avaliado por orgáo competente da

Frefeitara Municipal de &{errinhss, Eri€ ernitirá l*ud* pcriciaÍ fundamemtad* sobse a qrialiflrcaçã*

como pessoa com deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência com o exercício das

atribuições das funções de c*useítceire {a} tute}a{, ros ter"srss previstos mo item 4"2 deste editai e nas

disposições legais vigerites.

5 - DA FUNÇÃO I}E CONSELHEIRO TUTELAR

5.1 - Atribuição: o Conselho Tutelar é orgáo permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado

petra s*ciedade de zetrar pcnc atendirnemto da criança e ds ad*lesçentç eorm direito arneaçadc cu

violado, cumprindo as atribuições previstas nas legislações federal e municipal que regem a materiq

com rnaaadato de S4 (quatro) anos, perrnitida *t {uma} úniça reeXeição eonsecutiva, imclusive para

conselho tutelar de outra circunscrição regional.

5.2 -Yagas: no Município de Morrinhos/CE existem 05 (cincc), para Conselheiro Tutelar, comárea

de ctmpetência e jurisdição correspondente;
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5.3 - Rennrneruçáo: o (a) conselheiro (a) tutelar eleito (a) para o mandato referente ao quadriênio

?:82*!2*24 fará jus a reee&ime*tc pecuaiáric mensal ac valcr de RS 9qS,** {moveeentos e mmyenta e

oito reais) 01 salário minimo, com alteração correspondente ao crescimento monetário.

5"3- [ - É assegunado ae (a] servidsr {a} municipai nc exercíeio da funçâo d* ccmselhrire(a] tartclar o

direito de optar pela remuneração e pelas vantagens de seu cargo efetivo.

5.4 - Carga Horária: a jCIrnada míai$?a de trabalfue d* (a) çsnsetrheirc {a} trxte{nr é de 4S {quarer$a}

horas semanais, com regime de sobreaviso obrigatório, nos termos da Lei Municipal no 538, de 27 de

Àbril de 2S15"

5.5 - A função pública de conselheiro (a) tutelar é de dedicação exclusiva.

5.6 - ü exercício da funçãc de conselheiro (a) tutelar não configura vínculo empregatício ou

estatut"'ário c"oÍn s &,{u*icípio, coaf,*rrne estâ.belâçido na Lei Muaicipal no 538, de tr? de Abril de

2ü15

5"6.1 - E vedada a acu*autração da firnçõ* pública de e*qse§heiro {a} tffienar csm ffirgo, eileprsg* oi}

outra função pública remunerados.

6. DÀ COMPOSTÇÃO E DA REALTZÂÇÃO DAS FASES rlA PRTMEIRA ETAPA -
PeúcEssü rlE HABTLTTÂÇÃ&

6.1 - DAS DTSPOSTÇÕES CsRarS:

6.1.1 -Dala,loçalehorário derealizaçãodasfases"a"e"b" daprimeira eÍapa,rteml.2.1 serão

pt#licarlo* rao {}iário üficial d* tsr{llarâeípâo, csmf<lrane g:rev"isto É}ú firff}c}grâfi}& §}§ aÍrexs I res.te

edital.

6.1.2 - Data, trocal e horário de realizaçãc da fase uuC' da primeira etapa, itenn 1.2. t será publicado no

Diário Oficial do Município, com antecedência de 10 (dez) dias.

6.i.3 - É *e responsabilidade exchrsiva d* (a) pré-candidato {a} a id*atificaçãc úsr:r€Éa d*s l*cais

de realização da primeira etapa, item L.2.1 deste edital (teste escrito de conhecimento), bem como

ses Ç.$rmpôrÊsirnemto mas datas e horários deteq'mtimados, §sb perm de etrimiflaÇãq) do proeeeso de

escolha.

§.1"4 - A respcnsabinidade de eíaborar, apÂt*ar e corrigir os teste-s relativos à primeira etap4 itrcm

1.2.1 deste edlÍal (teste escrito de coúecimento), bem como analisar os recursos que vierem a ser
L

I



:trHffi',trf**

CoNSELHO MUNTCTPAL DOS DTRETTOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
*rÉad* [-ei Mumicipatr de mo 49J§70 a§*erada pe§a Le§ Mur*leipafi ft" 5{6i2S{4

interpostos em face do resultado da referida fase, será atribuída à pessoa juridica especializada

sontrdada pe}* &ftr*icipic de Morinhos pãr:a este finl p*r rneio da Searetaria &{uuicipal de

Assistência Social.

6.1.5 - Aiém dos {as) pré-cândidatos {as}, o acesso aos loqais de realização da prirneira etapa,

item 1.2.1 deste edital (teste escrito de conhecimento), será restrito à pessoa juridica contratada, aos

iategraretes da C*missãe §specíal Eleitora! e ac representaate do h&nistm'i* Púbtrico d* Estado do

Cearâ.

6"í"6 - frs {as} pre-camdidatos {as} deverãCI sernparÊser acs lceais de re*liz*çã* da prinmeira ütap*,

item 1.2.1 deste edital (teste escrito de coúecimento) com antecedência mínima de 30 (trinta)

minufos d* Xrorário dgemiaado pârs iníei* de ssarealizaçã*.

6.1.7 - Somente será permitido o ingresso do (a) pré-candidato (a) nos locais de reahzação da

prirneira dapE itern 1"2"1 deste edital (teste essrito de conlaecinaonto), até s horiário estrúfueleçido,

mediante apresentação do comprovante de inscriçãc e de um dos seguintes documentos: Carteira de

Idenüidade; CarÊeira Naeional de Habitritação; üarteira de TrabaÍho; Carteira pççfissiomal; ou,

Passaporte, no qual conste Íiliação, fotografia e assinatura.

6.1"8 - Não será permitida consulta à legistração *u a quaÊryter olrtr-o material duramte a rm§iznç.âo da

fase "c" da primeira etapa, item 1.2.1 deste edital (teste escrito de conhecimento).

ó.1.9 - Fara a realiraçãa da f,ase u'ç'" d& prirneira et*pa, itei§ 1"?.1 deste Êditâl {teste eecrittr de

coúecimento), o (a) pré-candidata {a} deverâ portar somente çaneta esferográfica de tinla azul ou

preta.

6.1.10 - Após entrar na sala de realização da primeira etapa, item 1.2.1 deste edital (teste escrito de

çomheaimento), * assinar a lista de presença" o {a} pré-camdãdato {a} tlãc p*der4 mb ry"raXry.rer

pretexto, ausentar-se sem autorizaçáo do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do

V*lante, designado pela pess*ra juridica respcnsáveí pela orgamízaq.ãei e execução da respediva flaee.

6.1.11 - Não será permitido, durante arealizaçáo da fase "c" da primeira etapa, item 1.2.1 deste

editai {teste escrit* de c*nheaimento}, e p*rre e ô $s& de ceXuiar, relógie, transmissordrweptador de

mensagens, ou qualquer tipo de equipamento mecânico, eletrônico ou óptico que permita o

affinâ.uen*msnts Bu a cournr*ieação de dados"

6.L.12 - Em nenhuma hipótese haverá realização da fase "ç" da primeira etapa, item 1.2.1 deste

editaÍ (tcste escrito de csnheçimeinto) fcra d*: [c*a{ data e horário determinados *u rea}izaçã* de

segunda chamada.

1.,
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6.1.13 - Será eliminado do processo de escolha o (a) pré-candidato (a) que, por qualquer motivo,

flaltar a fase da primeira etap4 iten 1.2.1 deste edital {tesÉe escrits de §{H?fu€Çimento}, efetuar

consulta não permitida, ou, durante a sua realização, for flagrado em comuni caçáo com outro (a) pré-

çendidato {a} ou pesseas es{ran}ras, ver&ahcente cu porescrito"

6.2 - DA INSCruÇÃO: condições, periodo, local e horário paÍa a inscrição. na forma dos itens

Z.tr a3.3 deste editaÍ.

6.3 - DA ANÁLISE DO CURRÍCULO:

ú.3.1 - * eurriçuÉo dc (a) pré-caadidata {a} será formado pel*s dccucnentos que seÍilprüveffi? CIs

requisitos enumerados pelo item 3.1 deste edital, além dos dados pessoais, profissionais e

a*adêrnicss d* ia) pre-eandidato {a}.

6.3.2 - Após a conferência da documentação por equipe téçnica, o currículo do (a) pre-candidato (a)

será ana isadr] peta Comiesã* Especial EÍeitora$ ryre decidirá sobre deferimemtr <xl imdef,ariments da

inscrição.

6.3"3 - Â Carnissãs Especial EÍeitoraÍ p*derá reslizar diÍigêmcias efou solicitar daer:rnentação

complementar, na sentido de apurar averaçidade dos documentos e declarações apresentadas pelos

(as) pró-eamdidat*s (asi.

6.3.4 - Será considerado aprovado na fase "b" daprimeira etapa, item 1.2.1 deste edital (análise de

dceum*ntos), o {a} pre-caadidats {a} que obÉivm & deferinâeatc de euê insea'ição, mediarnte a

confnmaçáo pela Comissão Especial Eleitoral da veracidade e procedência de todas as informações

e de todos cs dowrmentos corurprchatorios dos requisitos emsrmerados Íro iteÍm 3"tr deste edita},

observada a forma de sua apresentaçáo, conforme especificado nos itens 3. 1. 1 e 3. 1.7 deste edital.

6"4 - SO TU§TE §SCMIT]O I}E CüF{HruCThflSF{?{}:

6.4.1 - O teste escrito de conhecimento versará sobre os temas úaixo elencados:

a) A X-ei Federal m" 8.069/Xqqü - Estmuto da Criança e dc Adolescentg Çsm as alteraçÕes

po steriormente introdu zidas;

h3 A I-€i S{rmícípatr m" 538" de 27 de Âbril de 2&15, que dispõe s*bre a funçãc púhlica de

conselheiro (a) tutelar no Munícipio de MORRINHOS;

t) trolitiças Públicas;

d) Noções básicas deinformáttica;

e) Instrumental de Atuação.

11
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6.4.2 - Lei Feóeral n' 8.06911990 - O teste escrito de coúecimento daLei Federul n" 8.069/1990

a*"aliará o c*mhecirneÊ?t* € a capacidade de interpretaçã* do texto íegal"

6.4.3 - ALei Municipal no 538, de27 de Abril de20L5, avaliaút o coúecimento acerca do exercício

da fumção de ccnseEheiro {a} tutelar, da l"acãnci4 dcs direitos, das var$ageils, das {êr.ias, das íiceraças,

das concessões, do tempo de serviço, dos deveres, das proibições, da acumulação e da

respomsabitridads, das penalidades e do pfi,ces§o admimistraüvo disciplinar.

6.4.4 - Políticas Públicas - O teste escrito de coúecimento sobre políticas públicas avaliarâ o

çonhesimemtü assrr& de moções básicas da gestã* pública e poiitieas destiaadas à def,esE

atendimento e promoção dos direitos da criança e doadolescente.

6.4.5 - Noções h*sicas de infor§!.átisâ - 0 tesre eseritsr de conkecimenÍ<r de aoções bá.siçae de

informíúica avaliaút o conhecimento acerca de:

a) úpe,ração eoar arqnivos ema anthieate \Mirad*ws.

b) Coúecimentos básicos de arquivos e pastas (diretorios) Windows.

c) Utilizaçáa do lffindows Explorer: capiar, mover arquivos, criar diretórios.

d) Cmrehecir,emtos báeicos de editor de micrCIsüft rqíord: c,riaçãc de urm novo docurnemto,

formataçáo e impressão. Microsoft Office.

Ê) C*nheçirqreatos básicos de intefi?et. üutl*ok. reçeher e e*viar m€$§egefr§; amexs§, ca*álog* de

endereços; organizaçáo das mensagens. Microsoft Outlook e Microsoft Outlook Express.

t) Ccnhecirmento sobre aplicativos e dispositivos pera arffiâzsnâment* de dsd*s e rrail-zação de

c6pia de segurança (backup).

6.4"6 - lastrurneatal de Àtuaçã* * ü tes're essritCI de iostn:meatal de atsraçã$ avali*rá a capacidade

do (a) pré-candidato (a) de:

a) amalisar e nssrear a situação de vi*lação de direitos da criança e do adeilescemte;

b) tomar iniciativa quanto às violações dos direitos da criança e do adolescente;

c) analisar e encaminhar casos de sua competência;

d) elaborar tü,{tss ccan raçioçímio Íógie* & cÕ§lt clareea de ideías;

e) proceder à aplicação do SIPIA (Sistema de Informaçáo para a Infãncia e Adolescência) no

cCItidian* de trahaiho.

6.4.7 - O teste escrito de conhecimento, constando de 25 (vinte e cinco) questões de múltipla escolha

,.1,'
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e 0l(uma) questão subjetiva, avaliando a habilidade específllca, onde terâ a duração de 04 (quatro)

horas-

6.4.7.1 - O(a) pre-candidato(a) deverâlançar apenas seu número de inscrição no local especificamente

isdicado para tal fimalidade, scb pena de anulaçãc do teste de co*hecimento, ccmsequerate etirnimaçã*

do processo de escolha, caso proceda de forma contrária.

6.4.8 - Cada ryrestão de c*ltipÍa esselha constará de 04 (quatro) aÍternâtilras e Sl (uma) úsica

opção correta.

6"4"9 - Cada quostão de rrulltiB1a escalha valerá S? {dois} ponfos"

6.4.10 - Caso seja anulada alguma questão do teste escrito de coúecimento, esta será contada como

acerâa para todcs (as) os {as} pré-cardidatos (as}.

6.4.11 - A questão subjetiva terá valor máximo de 10 (dez) pontos.

6.4.1?. - Para aprovação da questão súbjetive" * {a} pré-candidato {a} deqrerá obter o tCItaí de 05

(cinco) porúos, e, no mínimo, SAYo (cinquenta por cento) dos pontos atribuídos a cada um dos

aspectos avaliadas"

6.4.13 - A questão subjetiva tem o objetivo de avaliar o conteúdo relativo ao coúecimento do tema

e a eapacidade de expressã* aa fiiodalidade escrit*, c*miderando:

a) argumentação coerente das ideias e informatividad,e;

bi pertinêneia ao tema proposto"

6.4.13.1 - Os aspectos al'aliados na correçáa da questão subjetiva serão os seguintes:

,E§PECTÜS AVAL{ADS§ TOTAL DE PCIIYTOS

Argumentação coerente das ideias e informatividade Até 5,0 pontos

Fertimênçia a* terna propast<> Até 5,0 pontos

6"4"13.2 * Será fcrneçida aos (as) pré-camdidnt*s (as) 0l {urna} fulha de rasçumhs Ê aí}cnas ü1(uma}

folha oficial padrão pararealização da questão subjetiva.

6.4.14 - Será coresidsrad* apr*vado Éw tÊsts essrjto de cmmheoimento * (a) prá-cendidate tra) que

obtiver nota igual ou superior a l)Yo(sessenta por cento).

7. OS RECURSOS DA PRIMEIRA ETAPA

7.l - Caberá recurso à Comissão Especial Eleitoral contra

â) reproveção do curricuio do (a) pro-oandidatc (a);
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b) reprCIvaçãCI no teste escrito de conhecimento;

7.1.1 - Os recursos previstos nas letras *a* e "b" do item 7.1 deveião ser protocolados no prazo de

02 (dois) dias úteis, çoatad* a partir dc primeiro diâ útil após a dxa da publicação da respeetiva

decisão no Diário Ofrcial do Município, exclusivamente na sede do CMDCÁ, situada à Rua daCaixa

D"agar4 trZ, CeraÊr<r, h{crrieth*#CE, de seg$*da-feira à sexta-feir4 no horário de SS:SS h*ras ãs

i2:00 hora§, exceto em feriados e pontosfacultativos.

"í.1"2 - $s recursos previstos fias letrãs Ç*ar' Ê o'b" do itsm ?,1 deverãs: ser fomnaiizadss

exclusivamente no modelo oficial constante no anexo IY deste edital, sob pena de náo conhecimento

peia C*míssão Especia{ Elsitoral * etrirni*ação d* {a} pré-caadidato (a} do písnêss* de eseoíh4 caso

proceda de forma cantrírra.

V.'É,.3 - * recurso deverá c-üntÊr sourente o nústerc da inscrição del {a} pré-eamdidato {a} e §€r

protocolado dentro da prazo e horário previsto no item 7.1.1 deste edrtal, sob pena de não

conhscinientc pela Comrissã* Especiaí Elsitoral e e9iminaçãa do {a} pré-candidatc {a} do pr*cessei de

escolha, caso proceda de formacottrâria.

7"i.4 - S recurse dever"á set iridividual e devidameete fundan'rentado, cemr & indiaação precisa

daquilo em que o (a) pré-candidata (a) se julgar prejudicado.

7.1-5 - §erá isdeferido de imediato peia C*mi*são Especial Eleiteran, §erm anáíiss dc rnéritq xl

recurso não fundamentado, protocolado fora do praz;a e horário estabelecidos e/ou assinado pelo (a)

pré-camdidatc (a) e/ou peío seu piocurador{a}"

7 .1.6 - O recurso não será recebido e protocolado, caso esteja ilegível.

7.1.7 - ü CMüC,{ fçrnecerâ ao (a) pré-candidata (a) recibo específico rcferente ao protocolo do

recurso interposto em face dos resultados referentes à primeira etapa do processo de escolha.

7.2 - * rÊ&Irso que trda a letra *b" será recehido Bei* Cl\{üCl[ e encarmimhados pere pêssse

jurídica responsável pela aplicaçáo do teste escrito de coúecimento para pÍaçeder a sua anâhse,

através de urna Junta Recursal iestitu{da pela pess*a jrrídica espeeialmer*e peÍe estafinalidade.

7.3 - O resultado da análise deverâ ser entregue ao CMDCA no máximo a# A2 (dois) dias úteis

posteri*res ao recebimereto dos reqrrrcs"

7.4 - A recurso interposto atraves de procurador (a) será admitido, mediante apresentação de

original ou cópia sirnpies, n* üffio de procuração p*r instrumeoto púhlic.c, e, do oríginal, no caso de

procuração por instrumento particular, acompanhada de copia simples do documento de identidade
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oÍicial com fotografia do (a) procurador (a).

?-5 - Não serãs açeit*s rÕsuísüs iÍrte{po§tos pot *&Ítfr., fas-s{fidI*, telex, telegrarn4 iaterneÇ §n? p$r

qualquer outra forma contrária aos critérios previstos neste edital.

7.6 - ü reü{.il:sü não terá efeito suspe*sir,"o, §&lvo deeisã.o esçrita em sentido eolrtrário, prof,erida pela

Comissão Especial Eleitoral.

7"? * trara fins de i*terpcsíção dss recurscs previstes qç itern 7"§ deste EditâI" o {a} prÉ-camdidat* {a}

paderâ ter acesso a irrtegra da decisão proferida pela Comissão Especial Eleitoral a partir do primeiro

dia útil ap*s a p&licação d* resultado no Biário üfician dc Municípic, cnedianúe s*tri*itação

formahzada à Comissão Especial Eleitoral.

?"?.1 - ü ecess* à íntegra da dssisão praferida p*tra Comissão Especiaâ Eleitcral sornectre será

permitida ao (a) pré-candidato (a) ou a procurador (a) legalmente habilitado (a) na forma prevista no

it*rtl ?"4, exclusftrarmsrte na sede doC&ffiCA'

7.8 - As decisões relativas aos recursos serão publicadas no Diário Oficial do Município.

7.9 - Da decisão proferida pela Comissão Especial F,leitoral não caberâ à interpasição de novo

re.çt'r$s"

8. DA COMPOSTÇÃO E DA REALTZÀÇÁO DAS FÁ.SES DA 2' ETAPA - PROCESSO

EL§{TOHÂL

8.1 - DO REGISTRO DA CANDIDATURA

8,1.1 - ü registro da candidatura cçmetiali eto formaí, trawadc e&e doctlffilerut* subsrrito petr*

CMDCA e será assegurado ao (a) pré-candidato (a) que obtiver respectivamente.

a) apr*vação da amálise de d*cumeütos peía Comissão Especial EieitcraÍ;

b) o mínimo de 6OYo (sessenta por cento) da pontuação tatal atrrbuida ao teste escrito de
conhecímemtc;
8.1.2 - A candidatura é individual e sem vinculação a partido político, grupo religioso ou

ecoaônrico"

8.1.3 - Após a expedição do registro, o (a) pré-candidato (a) estará apto a participar do Processo

EleitoraÍ - Segmda Etapa do Fr*cesso de Esc.clha"

8.1.4 - A lista contendo os nomes e os números dos (as) pré-candidatos (as) que obtiveram a

expdíçãe do regisrr* de çandidatura defêridâ se á pub{icada n* üiári* üfiçàal do &{lffiisipio e

afrxada na sede do CMDCA.
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Criacic Lei É4unicipal d* n§ 49/§7" alterada pela L*Í téunÍcipaÍ*" 5t6l?$14

8.2 . DA CAMPAFIHA ELEITORAL

8.2.1 - üs {as} camdidatas {as} p*derã* pr*{ão}"er as campêmfuas de suas eandâdatwrss junto aos {as}

eleitores (as), através de debates, entrevistas, seminários, distribuição de panfletos e internet.

8"2.2 - E livre a distrihuição de panflat*s, desde que não pertuffie a ordem pública elou a

particulares, sob pena de eliminação do processo de escolha.

S"2"3 - ü rnaterial de divulgaçãc das çandidatsres mão poderá conter melrlewma i*f*mraçâo cu

conteúdo além dos dados e das propostas do (a) candidato (a), sob pena de eliminação do processo

de e*eclha.

8.2.4 - Os meios de comunicação que se propuserem a realizar debates, terão que formalizar convite

a todos {as} os (as} caadidatos {as} icecritos {as}, devemdo o debate ter ã pr#sffrya de, no uríerirno, S3

(três) candidatos (as) e supervisão de membro da Comissão Especial Eleitaral, sob pena de

icdeferimento do d&ate pela referida conrissãr:.

8.2.5 - Os debates promovidos pela mídia deverão ter o seu regulamento apresentado pelos

orgareizadores a Éod*s {as} os ias} caadidet*e {*s} parficipantçs e & Ccmissãs H,speeial Eleit*retr, c*m

no mínimo 02 (dois) dias úteis de antecedêrciada data de suarealização, sob pena de indeferimento

dc, debate pe{a Comissão Especial Etreitoral.

8.2.5.1 - Os debates deverão garanÍt oportunidades iguais para todos(as) os(as) candidatos(as), para

exposição e respsta.

8.3 - DÀS PROTBTÇOES

8.3.1 - E proibido aos (asi candidatos (as) promoverem âs $Ia catnpanhas antes da publicação

oficial da lista das çandidaturas deferidas nçDiârio Oficial do Município,

S"3.2 - E prcibido acx das) çandidatos {as} doar, cferecer, pr*mmeter *u entregar *s eleit*r bern ou

vantagem pessoal de qualquer natttreza, inclusive brindes de pequeno valor, conforme estabelecido

no §3" dc artigo 13S da L,ei Federatr m" 8"ü69/199S-

8.3.3 - E proibida a propaganda nos veículos de comunicação ou quaisquer outros tipos de anúncios

em benefisio de urn {uma} ou mais candidatos (as}, exceto na f,oryna prevista na item 8.2.1 deste

edital.

8.3"4 - E proibida a pro,paganda irreai, fuesidlosa sar que promsva ataq$e pess*ai eo*tra os (as)

concorrentes.

S.3.5 - F{ão serão perneitidoE ao predio onde se dm'a v*tação e ea distâÍlcia de até 1Sü {cem} ffi€tro§

1''
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de suas imediações, propaganda de candidato (a) e aliciamento ou convencimento de votante,

dr.rrante o horiirio de v-otação"

8.3.6 - E proibida autilizaçáo de faixas, outdoors e outros meios não previstos neste edital.

8.3.7 - É proibida a forrnaçâo de chapas de candidatas (as), rima veu que cada çandidato (a) deverá

concorrer individualmente.

§"3.§ - E proibid* ac {a} çandidato, ceúeelheiro {a} tutelar en* exscício de mrandato, procrsirer

campanhas durante o desempenho de sua função.

8.3"9 - E pr*ihido aos nae.rElbrss da Ccmissã* Espeeial §,ieitoratr promevÊrefl& cacmpanlm para

qualquer candidato (a).

S,3.1ü - E prcibido ao {a} *andidato (a} prormoorT r s trassp*rre de eleitores {asi m* dia da votaçãc,

8.3.11 - E proibido o uso de estrutura pública e/ou reçurso público parareahzaçãa de campanha ou

prepaganda.

8.3.12 - As denúncias relativas ao descumprimerúo das regras do Processo de Escolha, referentes a

quaisquer das fases da primeira etaq - Processa de F{a$ítritação e da segwda etâpâ - Processo

Eleitoral, deverão ser formalizadas perante a Comissão Especial Eleitoral, apontando com çlareza o

mstinc da denúnei4 pref,erencialmemte acoÍmpamhadas de prcrva mat*riatr" podemdo ser aprese&tâdas

por qualquer cidadão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da ocorrência fato.

8.3.13 - As denúncias deverão ser Íbrmalizadas por escrito e ser protocoladas exclusivamente na

sede do Conselho Municipal dos Direito s da Criança e do Adolescente - CMDCA, situada à Rua da

Caixa n'Ág;ua, X2, C*ntro, hr{*rri*h*dCE, d* segmrda-feira à sexta-fleir4 no horáric de üS:ffiü horas

às 12:00 horas, exceto em feriados e ponlos facultativos-

8.3.Í4 - Não serão protocoladas ou recebidas as denúncias caso estejam iíegíveis.

8.3.15 - As demúmçias reaiizadas em das*cord* com m disposúm *nos itmrs S.3"X2mão sdo apreeiada* pela

Comissão Especial Eleitoral.

&"4 - DA§ PENÂLI{}AT}E§

8.4.L - Será penalizado(a) com o cancelamento da candidat:tÍa e eliminação do processo de escolha

e/ou comr a perda do rearldato, ú{â} candidato(a} que comprovadarmento f,rzer erco de reü.rreos e/ou

estrutura pública para realização de campanha ou propaganda.

8.4"2 - A dereúnçia de propagamda fu:real, irisidicsa su q$e pr&ffiêvã ataque pessoetr sünffa os (as)

concorrentes, deverá ser analisadapela Comissão Especial Eleitoral que, se entender inçluída nessas

il)
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çeraç,terísÍiças, d?.Íerminarâ a suspensão da referida propaganda e julgarâ a infração na forma

prevista no itern 8.4.3"

8.4.3 - O descumprimento do disposto nos itens 8 3.1 à 8.3.11 deste edital implicará na imediata

eliarimaçã* do {a} candidat* {a} d* prúc'esss de escolhq desde qtrs es imfrações sejam devidarnaaâe

comprovadas perante a Comissão Especial Eleitoral, que deverá fundamentar suas decisões.

S"4.4 - Caberá !:Êüle-ss da decisão que eiirninar o {a} candidato (a} do proü€§so de esç*§&a sonm

fundamento nos itens 8.4.1,8.4.2 e 8,4.3 deste edital, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado a

parÍir do primeiro dia {rtiÍ após a data da publicação da dasisão ffic Díártm Sficial dc Município"

8.4.5 - O recurso previsto no item 8.4.4 deverá ser formalizado exclusivamente no modelo oficial

üsnstôÍrtfi no,urexs flV desee Edite!, soh pena de não e*mheeimentc peXa Comissãc Especial Eleitoral

e eliminação do (a) pre-candidato (a) do processo de escolha, caso proceda de forma contrítria.

8.4.6 - Da decisâo preferida pela ComissãCI Especial Etreitoral não eaberá à imterp*síçãc de msvo

recur§o.

s"5 - sÂY$TÂÇÃ#
8.5.1 - Nos termos do §1'do artigo 139 da Lei Federal n" 8.0691799ü, a votação ocorrerá em data

umifieada em todo c territóÍio aacional, o* primeiro do*ai*go do mrês de mltubrc do ano mbserguente

ao da eleição presidencial.

85.?-1 - A v*tação será reaíizada en! çada cirçunscrição rrgioma{ dns Ehüü {*ito} às X?hCIü

(dezessete) horas, em data e locais a serem dir,ulgados pelo CMDCA no Diário Oficial do

Meni*ípi*"

85.12 - A lista de çandidatos (as) será divulgada pelo CMDCA no Diário Oficial do Município, com

antesrdêmaia neíriirus de 3& {trfurta} dias eomidee da data de rea}lzação dav<Éaçãc.

8.5.13 - Cabe à Comissão Especial Eleitoral a indicaçáo dos locais de votação, preferencialmente em

unidades púbtricas rru.lrdcipa?s, Ê & §!.ür definição depmd*rá da convalidaçãe, da Comissãel.

8.5,14 - As 17:00 (dezessete) horas do dia da eleição serão distribuídas senhas aos (as) votantes

presentes, pâra &ssegurar-lhes c direito devotação.

85.1.5 - Ocorrendo excepcional atraso para o início da votação, deveút ser feito o registro etn ata.

85.16 - Cada sessã.o de votação deverá ter no mínimo ü1 {uun} digitador para pr*ceder à imscrição do

(a) votante, a ser designado pela Comissão Especial Eleitoral.

§.5.2 - # {a} votaate deverá psrtãr" no ato da iescrição, fftunCI de eleitor e ufir dos sçguiates

documentos que comprove a identificação civil e do qual conste filiação, fotagrafia e assinatura:



CoNSELHO MUN|CTPAL DOS D|RETTOS DA CRTANçA E DO ADOLESCENTE
Criads Lei Municiral de *6.4§1S7" afterada peia Lei Fdunicipal n' 51*lIS14

Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitaçáo; Carteíra deTrabalha; Carteira Profissional

ouPassapcrte-

8.5.3 - Será fornecido ao (a) votante comprovante de votação.

8.5"4 - üs camdi$at*s p*derão fisealiz*r ou iadicer 01{um} fiscal pere & ac*ampam1aamen$o do

processo de votação e apuração.

&.5.4.1 - ü a*nne d* {a} fissal deverá ser apresemtado forunakmer$e à t*missão Espe*ial Etreitorai

com antecedência mínima de até 05 (cinco) dias úteis antes do dia davotação.

8.5"4"? - ú {a} fisüâl deverá Bofiar craçhá fs,rsm.ido peBa respeeÉiva Ccmissão Especial Eleitoral e

paderâ solicitar ao (a) presidente da mesa de votação o registro em aÍa de irregolaridade iderrtificada

n$ pfl?c-esss de vetaç.ãe"

8.6 - DOS PROCEDTMENTOS DA VOTAÇAA

8.ú.1 - ê-pós a identiflcação, o (a) \íütônte assinará a lista de preseaça e proeederá à votação.

8.6.2 - O (a) votante que não souber ou não puder assinar usarâ a impressão digital como forma de

identifreação"

8.6.3 - Serão afixadas, nos locais de votação, listas das candidaturas deferidas, rLa prazo de até 03

(três) dias úteis ardes da data devotaçã*"

8.6.4 - O processo de votação será informatizado conforme disponibilidade de urnas eletrônicas

foffiecidas pe{o Cart*rio Regicaal Elsitcrâtr, poréur, na hipótese everatua} d* inviahi}idade da votação

informaíaada, poderâ ser realizada a votaçáo por meio de cédula, na qual constará impresso o nome

ou apelido dos (as) çandidatos (as)" ecm seu respeetivo número de rerystro de earEdidatura.

8.6.4.1 - Será considerado inválido o voto cu,ta cedvla

a) esteja assinalada rcm mais de üt {urn} ca*didatc,{a};

b) contiver expressão, frase ou palavra;

c) nãa c*rresponder a* modelo eificial;

d) não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação;

ei estiver ern branco.

8.7 - DAS MESAS DE YOTAÇÃO

8.7.1 - As rnesas de votaçãa serão eornpostas por $3 (três) roenrbros efetivos e Si ium) supiente,

escolhidos pela Comissão EspecialElehoral. sendo definida a relaçáo dos nomes que comporão as

ffilesâs de votaçã*r e ffilÍrs respeetivas sessões, aCI prâzo de até 3S (trirüa) dias c*>nidos de antecedêaçia

da data de votação.

tr'
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8'7'2 - Não poderão participat da mesa de votação e como digitador,o (a) candidato (a) inscrito e
seus pareate§, por c*msaaguiaidade oia *s,oidadg até * segurid* grcr, o1r * sm: cômjugg ç*flyive*te ocl
companheiro(a).

S.?.3 - Cormpete à a.nqsa de v*tação.

a) solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocolrâ navotação,

b) trar,rar ata de votaçãq aa*tando eventuai ocorrência;

c) rcalizar a apuraçáo dos votos, lavrando ata especifrca e preenchendo o maparespectivo,d) rcuaeter a documentaçã* referente à f,ase de v*taffio à c*ntissãCI EsçreciaÍ Htreitoraí-
8.8 - DA APURAÇÃO E DÀ PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS
§'&" I * co{}sluída a votação e ia"rada a ata de apxação" os me#lbrss da Â6esa de vot*çãc entregarãe
o mapa do processo de votação e os demais documentos à Comissão Especial Eleitoral.
8"&'2 - A corniesã* Especial EIeít*raI, de posse dc inapa do processc de votaçêc, fará a totaíizaçãc
dos votos, proclamatâos (as) escolhidos (as) e afrxarâboletins do resultado nos locais onde ocorrzu
a notaçãs' benq aomç ccnx'mieará ofisialmemte s remdtad* à comissão Especia1 Eleitçral ,,o prirmeirc
dia útil posterior ao término da apuração.

s's'3 - o cÂeBCA proclamrará o res,ultado do píeito pcr regioaai adoniaisfrativa, pubtricamdo nc
Diário oficial do Município os nomes dos (as) eleitos (as) e o número dos votos recebidos.
8'8'4 - §erão a**nsiderados eleitos (as) aoosetheir*s (as] tuterares titutares, *s {as} üs (cinco}
candidatos (as) que obtiverem o maior número de votos, e suplentes, aqueles (as) que se seguirem
aos titulares na ordern de ciassifrcaçã*.

8'8'5 - Havendo empate, serâ aclamado vencedor (a) o (a) candidato (a) que tiver obtido o maior
númefi) de pontas n* tesÊe essriÉc de ç*nÍreciment*; persistindc G empâte, será aclarnado {a}
vencedor (a) o (a) candidato (a) de maior idade.

9. DOS RECURSOS DA SEGUNDA ETAPA

9' 1 - caberá recurso à comissão Especiar Ereitorar contra:
a) indeferimrento de candidatmrE

b) decisão da comissão Especial Eleitoral que julgar procedente pedido de impugnação decandidatura;
c) resultado final do processo eleitoral.

9'1'1 - o reçtuso interposto erfi fase do indeferinaento de caadidatura (itern 9.1, letra .,a,,) 
deverá ser

w
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protocolado perante o CMDCA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas posteriores à publicação no

Diário úficial dc &{utricipic"

9.1.2 - O recurso interposto em face da procedência do pedido de impugnação de candidatura (item

9.1, letre'"b-] deverá: ser protoc*lad* 6reramte * Ch{tr}C& ffio prâ"zs d* 24 (vímte e quatro} âl*ras

posteriores à publicação no Diário Oficial do Município.

9"i.3 - ü c"effi]rss imterpost* emr f,açe d* rem:ltad* frrsatr d* prcees*o eleit*ral deverá ser protccolado

perarte o CMDCA no praza de 48 (quarenta e oito) horas posteriores à publicação no Diário Afi,cial

doM*nicípio"

9.1.4 - Os recursos previstos nas letras "ut', "b" e "c" do item 9.1 deveráo ser protocolados

exçlusivarnente ua sede do Cetr)CÂ de segunda-feira à sçxta-feir4 no korári* de S8:SE k*ras às

12.üA horas, exceto em feriados e pontos façultativos.

9.1"5 - S r-estrrs* previst* ma Êetra "od' dú itsr§ 9-í s*rá julgadc pela Ccuríssão Especial Eâeitoral ns]

prazo de 24 {vinte e quatro) horas, contado a partir do primeiro dia útil após o termina do prazo para

inteqposição do respasf,ivo reffi.ârss.

9.1.5.1 - A decisão do recurso previsto na letra"a" do item 9.1 deverá ser comunicada ao (a)

eamdidatc (a).

9.1.6 - Os recursos previstos nas letras "b" e"o" do item 9.1 serão julgados pela Comissão Especial

Eleitor"al mfr pra"zü de 0? {d*is} dias corrid*q cordaclo a parfir do priareir* diâ dúiâ após o témmino da

pt azo para interpo sição do s resp ectivo s recurso s.

9.1"6.1 - As deçisões relatinas &os reüIr§üs previ*tos nas §etrâ§ "oh" e o"s'' dü lterm 9.tr serão

publicadas no Diário OÍicial do Municipio.

9"1"7 - Os rece*rscs previstos nas ãe[rae **ê", o*h" e *oc- do itena g"t deverãs se!- forr&a§isâd*s

exclusivamente flo modelo oÍicial constante no anexo IY deste edital, sob pena de não conhecimento

pela C*missão Especial H.treitoral e etrimrimaçã* do {a} pré-candidato,{a} dc proees u de escolhq caso

proceda de forma contrwia.

9.1"7.! ' Os reçurms previ*{eis ras §dras no&**, uob"' e 'uiu do itryru §" í deverâ* eoater ú í.ff}srlE m{imryo

da inscrição e assinatura do (a) çandidato (a) e ser protocolado dentro dos prazos e horitrro previstos

nos items 9.I"1, 9"I"2, 9.I.3 e g.n"4 deste edital, exsÊusivamente na sede do Ch{ffiC& scb pe*a de não

coúeçimento pela Comissão Especial Eleitoral e eliminação do {a) candidato (a) do processo de

*sec{ha, caso pr*ceda de fonrla comtráEia.

9.1.8 - O recurso deverá ser individual e devidamente fundamentado, com a indicação precisa

21
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daquilo em que o (a) candidato (a) se julgar prejudicado (a), sob pena de não coúecimento pela

Comissão Especial Eleitoral e eliminação do (a) candidato (a) do pÍocesso de escolha, caso proceda

de forma contrária.

9.f .9 - O reçurso não será recebido e protocolado, caso esteja ilegÍvel.

9.1.10 - O recurso interposto através de procurador (a) será admitido, mediant'e apresentação de

original ou ópia simpleg no üaso de procuração por instrumento público, e, do origiilal, no caso de

procuração por instrumento particular, acompanhada de cópia simples do documento de identidade

oficial com fotografia do (a) procurador (a).

9.1.11 - Não serão aceitos recursos interpostos por carta, fac-símile, telex, telegram4 internet, oq

por qualquer orÉra fonna contrária aos critérios previstos nesteeditâI.

9.1.12 - O recurso nãaÍerâ efeito suspensivo, salvo decisão escrita em seatido contrário, proferida

pela Comissão Especial Eleitoral.

9.1.13 -Para fins de interposição dos recursos previstos no item 9.1 deste edital, o (a) candidato (a)

podení ter acesso a inrtegra da decisão proferida pela Comissão Especial Eteitoral.

9.1.14 - O acesso à íntegra da decisão proferida pela Comissão Especial Eleitoral somente será

permitida ao (a) pr& candidato (a) ou a procurador (a) legalmente habilitado (a) oa forma preüsta no

item 9.1.12, exclusivamente na sede do CMDCA;

9.1.15 - Da decisão proferida pela Comissão Especial Eleitoral não caberá à interposição de novo

recurso.

10. DA POSSE DOS ELEITOS

10.1 - Após homologação pelo CMDCA do resultado final do Processo de Escolha dos Membros,

dos 85 {cimeo} Comselheíros Tuteiares de Mcrrirftos/CE a desigmaç.ãCI Sos {as} cardídstCIs {as} e[eitos

(as) titulares será reahzada por ato do Prefeito Municipal, nos termos previstos na Lei Federal no

B üS9/199G - Estatüt$ da Criauça e dc AdolescÊffi*, na Lei &fueieipal n" 53&, de ?? de Aforitr de 2ü15-

10.2- No momento da posse, o (a) candtdato (a) eleito (a) conselheiro (a) tutelar trtular assinaút

termo no qaaÍ c.ofistÊ declaração de ryre não exerçs atividade iaconrpativel c,rytrlo exercício da fuirçâo

pública de conselheiro (a) tutelar e que tem ciência de seus direitos, deveres e proibições, observadas

*s vedações çonstitusicnais.
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11. DTSPOSTÇOES FTNATS

11. I - O CMDCA publicará no Diário Oficial do Município o calendário relativo à data, horário e

local de reallz;açã* do Teste Escrito de Coúecimento e da Votação, bem como de todos os dos

necessários ao cumprimento deste edital.

ll.2 - Os casos omissos do Processo de Escolha serão resolvidos pelo CMDCÁ, atraves da

Comissão Especial Eleitoral, e serão publicados no Diário Oficial do Município.

ll.3 - O Ministério Público do Esado do Estado do Ceará é o órgão competente para fiscalizar o

Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares de MORRINHOS, em conformidade

com o disposto no artigo 139 da Lei Federal n"8.06911990.

Morrinhos/CE, 03 de Abril de zAD.

{ 
- 

É,,*.*- 2*r&,-
Jiilreía Filgueiras Rocha

Fresidenta CMIICA/&{üRK[}\E{üSICE
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ANEXO I
PROCESSO DE ESCOLIIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELÂR DE IUORRI}.IHOS - CE

CRONOGRAMA

ü/

Á.TT},TI}}EBE§ t} -\'r 15 HüR.\§;ti{.}
Publicação do Edital ooll2019 - CMDCA 031042019 Ate às 17h00
trmpr.rgnação dc Edital001/2019 - C§,$CA 04 e CI5/CI4/2019 08h00 â§ 12h0S

Fer-íodo de Insçrições u8, ii+ a 3*,ü1,2ui9 ü8hüü às }zhüü
Análise de Documentos 02105 a 091A512019 08h00 às 12h00
§\:hiicação do &es'ti[tadm dê Ànálise de
Documentos dos(as) Pré-Candidatos(as)

;r,,-i,1ill.l | , - _:-, .,-\tl il"" I -ir -' .'

Recurso l3 e l4l05 08h00 às 12h00
Publicação da Relação dos(as) Pré{andidatos(as)
aptos a realizar o Teste Seletivo

16iüsf2ü19 Até às 171i0ü

Àplicaçâo da Prova de Ccnh.eçimentos Q7 /o712{\19 SBh00 â§ 12h00
Publicação do Gabarito da Prova de
Coúecimentos

ü7107 t2a19 i3h00 as 17h00

Reçurse 19 * r)c)1í-1" rll : c #&k*0 as t?h0$
ResultatJo eÍa furaiise do Recurso 1ú e 1lfü712ü19 ü8húú as t2húu
Publicação do Resultado da Primeira Etapa.
ReÉaçã* dci{as} Pré*Candidatos{as} aptos à
Candidatura

I-i'"-'i,tirl

Reeistro de Candidatura 17 0712At9 08h00 às 12h00

Periodo de Campanha Eieitorai
1S/ü7 a

aslrclzolg.
Divuleaçã* da Lista Oficial de Candidatssías) Âré s6/09/2CI19 Àté às 17hCIG

Publieação dos Loçais e Sessões Eleitorais pela
Comissão Especial Eleitoral

Até26/0912019 Ate às 17h00

Inscrição dos Ficais indicados pelos(as)
Candidatos(as)

f,lE r,; i. i ,.: lr-; I 1,, ;5it,,,i., aS I liri.,í,

Hleição dos Membros do Conselho Tutelar 061t0120t9 08h00 às 17h00

Àpuração da Resutrtado Final da Eleição ü611ü/2ú19
A.pamir das

fihao
Púlicaçãc da Resultado Final do Prccesso
Eicitclra{

' -':ir llrlÇ \i; i, l-ititi-:

Posse dos Membros do Conselho Tutelar para a
maadat* de 2CI2& -?*24.

101011202a 17h00

Morrinhos) _de Âbril de20L9.
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CoNSELHO MUNTCTPAL DOS DTRETTOS DA CR|ANÇA E DO ADOLESCENTE
Crfrado !-ei F$umácúpafi ds me 49í9F, a*&mda pe|a {-eE êfru*ic*paÉ m" Sd$fÊ@f 4

ÀNEXO tr
PROCESSO DE ESCOLTIA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MORRINHOS .CE

REQUERIMENTO DE IN§CRIÇÁO

(MODELOOFICTAL) i

Neree:

Dafa de nascimeÍto: I I Sexc.

Naturalidade._ __Nacionalidade.
I.!tl::,,1:,i1e i,' f, irF r'
Rua/Avenid#outro:

}{*_, fl*r*pie*re*$o l.l"

Bairro CEP no

I cic i ul"iç rcsi,-ie i;iiai TeXefoa€ celuÊar

E-mail(legível)

DECLÂRÂÇÃO

Declare $É tdâs as informa@s aciíüa eâ?ostas são r,erdadeiras- asfand* cieste dâs pÊlrâlidâdcs pnenris{as mo C#ígc

Penal Brasileiro e demais legislações pertinentes em câso de falsidade. Declaro, aírd4 ztender todas as condições

exigidas para inscrição no Processo de Escolha dos 05 (cinco) Mernbros do Conselho Tutelar de Morrinhos/CE, bem

mmo desÉaro rae suhffreÊer âs nm"mas e-q§lrsssâs mc EditaÉ ChffiC,{ H* *ü1/?$}9, m* ${esc}uçãm CÊffiCA Í§* ü7/2${9 a

demais legislações pertinentes.

Morrinhos, CE._de Abril de 2019.

#r

A§SrrYÁTrrRA DO(A) PAú{ÁNr}TDATO(A}
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Á.NEXO m
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TT]TELAR DE MORRI}.THOS . CE

CURRÍCULO

(Modelo Oficial)

1. rrlENTrF"rcAÇÃo:

Nome:

Data denascimento:

Gênero: ( ) M

Filiação:

( )F

i:::;il; i,,,ll

C ônjuge/C onvi vente/C ompanheiro(a).

N" Identidade e {FF i .,,,.-.., i-,-:11', f i;liç {,. r-rrlli:âi;i-:çrlL:{,:.l

2. ENDEREÇÚ:

RualÂv*stidel'SçÉr*: N': ____r

Complemento__, Bairro.

Telefon{s) residencial :

E-mail:

CEP:

3. DOCUMENTOS:

N"Identidade:

CPF N'

CaÍteira de Trúalho. N"

Título de Eleitor:

;) -. ; . \i ,.;.,; \
Registro Profi ssional No

l:;, i+

26

CoNSELHO MUNTCTPAL DOS DTRETTOS DA CRrANÇA E DO ADOLESCENTE
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CoNSELHO MUNTCTPAL DOS DTREITOS DA CRTANÇA E DO ADOLESCENTE
8rüad* §-e! Mera"t§rlpal d* r*6 4Sl*7, aüüerada p*!* !-e! ffiacmfrcfpatr m" S{üJ2§í4

4,

A)

B)

Ía\\,J

D)

tr1

F)

G3

GRAU I}E ESCOIÁRIDÁI}U:

( ) Ensino Frmdamental incompleto;

( ) Ensino Fundamental em curso;

( ) Ensino Fundamental completo;

( ) Ensino Médio incompleto;

( ) Ensino Medio emr.rlrso;

( ) Ensino Médio completo;

( ) Ensino Superior incompleto - flrÍ§:
H) ( ) Ensino Superior em curso - curso:

l) ( ) Ensino Superior completo - curso:

5. PROFI§SÃO:

B. ÁnraDEÀTUAçÃo:

7. "rÁ ror ELErro(A) coMo C0NSELHETRO(A) TUTELAR?

I i \,'ãa

( )Sim( )Titular( )Suplente

M*;:rici;ri*:

Período(s):

8. Citar os cursos de formaçãolcapacitaçáo na area da criança e do adolescente

27



í^n:.,hr lrri.i$., 4À. Airr:r.r
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CoNSELHO MUNTCTPAL DOS DTRE|TOS DA CRTANÇA E DO ADOLESCENTE
Críado í"eí Mi;niclpatrde no 4*1SI, alter*da Ê*la L*i L;1*nie íp*l n'5'í*1?014

9. Citar as experiências na éxea de defesa, atefidimento ou promoção dos direitos da criança e do

ad*{esçemte devendc t*talãzar, rqo ffiiÉiruic, 02 (d*âs} amos ô 4fiü {rylatrocemt*s} días de trabatrho"

{especiÍicar'. ativrdade, funçáa, carga, caÍgahoritnatrabalhada e caraçterizaçáo do público atendido)

Declaro estar ciente de que estarei sujeito

Brasileiro e demais legislações pertinenteg

prestadas.

Morrinhos) _de Ábril de 2019.

à aplicação das penalidades previstas

em cÍNo de falsidade de quaisquer das

no Codigo Penal

iaforumações aery;i

AS SrNAT U RA DO(A) PRE-CANDTDATO(A)
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CoNSELHO MUN|CIPAL DOS D|RETTOS DA CR|ANÇA E DO ADOLESCENTE
Ci"íadç Lei §{uni*ipalde n"49/Ê7. a}terad* peta L*iM*nicipat i:'51S ?0Í4

ANEXO IV

PROCESSO DE ESCOI}IA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MORRIT.IHOS - CE

RECURSO

(MODET.O OFTCTAL)

rF{scHrÇÃ.ü N-

NOME DO (A) CANDTDATO (A)

RAZÕES RECURSAIS

Morrinhos, de Abril de 2019.
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ASSINATI,IRA DO(A} CANDIDATO{A}
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