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ERRATA 002 DE 04 DE JULHO DE 2019. 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 
Necessidade de realização de novo 

processo avaliativo conforme o Art. 13º 

da Resolução N° 170 do CONANDA, 

devido ao baixo índice de candidatos 

aprovados e alteração do Art. 6.2 da 

Resolução do CMDCA Nº 01 de 03 de 

Abril de 2019. 

  Após realização da prova de conhecimentos, observou-se um 

baixo número de candidatos que atingiram 60% (sessenta por cento), da 

pontuação mínima atribuída a prova, e em conforme artigo 6.14 da Resolução 

do CMDCA Nº 01 de 03 de Abril de 2019, portanto, a Comissão Eleitoral, 

juntamente com o Presidente do CMDCA, após deliberações pertinentes, de 

acordo com o Art.13 da Resolução n° 170 do CONANDA, que diz: “O processo 

de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o número mínimo de 10 (dez) 

pretendentes devidamente habilitados” e prevê que no capítulo §2º “Em 

qualquer caso, o Conselho Municipal ou do Distrito Federal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente deverá envidar esforços para que o número de 

candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de escolha 

pelos eleitores e obter um número maior de suplentes”, chegou-se ao 

entendimento da necessidade de realização de nova prova de conhecimentos. 

Em razão da realização do novo processo avaliativo, houve 

alterações no cronograma do Processo Unificado de escolha dos membros do 

Conselho Tutelar de 2019, que seguirá em anexo juntamente com esta Errata 

de Nº 002. 

Os candidatos que obtiveram a classificação mínima exigida 

poderão Facultativamente participar da nova avaliação com direito a escolha 

da maior nota obtida entre as duas provas realizada. 

Altera também o Art. 6.2 da Resolução do CMDCA Nº 01 de 03 

de Abril de 2019 para: “Lei Federal n°. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) (atualizada), a Lei Municipal 929/2015 que dispõe sobre a 

Política Municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e o 

Regimento Interno do Conselho Tutelar, já a prova de informática irá abordar 



Conselho Municipal dos Direitos da Criança                                                                            

e do Adolescente de São Francisco de Paula/MG 

Lei nº 929, 03 de junho de 2015 

 

 

Conceitos de Internet/Intranet. Conceitos básicos e modos de utilização de 

tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a 

Internet/Intranet: Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, de 

correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa; Conceitos de 

proteção e segurança. Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, 

ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de 

computadores, conceitos de hardware e de software: Procedimentos, 

aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados e para realização de 

cópia de segurança (backup); Principais aplicativos comerciais para edição de 

textos e planilhas (Ex.: Word, Excel)”. 

Os demais itens do Edital permanecem sem alteração. 

 

  Registre e publique-se a presente para ciência de todos. 

 

São Francisco de Paula - MG, 04 de julho de 2019. 

 

 

 

 

FERNANDO HENRIQUE BORGES DA SILVA  
PRESIDENTE DO CMDCA 


