
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO/MG 
 

EDITAL DE PROCESSO DE ESCOLHA DOS   

MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES – 2020/2024 
 

ORGANIZAÇÃO: REIS & REIS AUDITORES ASSOCIADOS 

 

 
 A Prefeitura Municipal de Vespasiano, Estado de Minas Gerais, através do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, torna público a 2ª 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 001/2019 - Processo de Escolha dos membros dos Conselhos Tutelares 
deste Município para o Mandato 2020/2024, que objetiva alterar os seguintes conteúdos: 
 

 Horário de realização da prova escrita. 

 Percentual mínimo para aprovação na prova escrita.  

 Especifica os Bairros em que haverá Locais de Votação. 
 

 
ONDE SE LÊ: 

 
7.1 – Os testes constantes no item 3. C serão realizados sob responsabilidade da Reis & Reis Auditores 
Associados serão realizados no dia 11 de agosto de 2019, com início às 09h:00, em local a ser publicado 
no site www.reisauditores.com.br, no dia 06 de agosto de 2019. 
 
7.2 – O teste de múltipla escolha contará com 15 (quinze) questões objetivas de múltipla escolha, com 
quatro opções de respostas (a, b, c, d), com valor de 5 (cinco) pontos cada, totalizando 75 (setenta e 
cinco) pontos, e 05 (cinco) questões abertas, que avaliará o conhecimento do candidato e sua capacidade 
de interpretação e de exposição de ideias (redação), com valor de 10(dez) pontos cada, totalizando 
50(cinquenta) pontos, perfazendo um total geral de 125 (cento e vinte cinco) pontos. 
 
10.8.1. –A votação será realizada em cada uma das duas regionais, das 8:00 (oito) às 17:00 hs (dezessete 
horas), no dia 06/10/2019, em locais, a serem publicados no Diário Oficial do Município e no site 
www.reisauditores.com.br. 
 
10.8.9 O (a) votante deverá portar, no ato da inscrição, comprovante de residência, título de eleitor e um 
dos seguintes documentos que comprove a identificação civil e do qual conste filiação, fotografia e 
assinatura: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação; Carteira de Trabalho; Carteira 
Profissional ou Passaporte. 
 
10.8.10 Somente os cidadãos residentes na circunscrição regional do Município de Vespasiano a qual se 
vincula o Conselho Tutelar poderão se inscrever como votantes. 
 
10.8.11 Será fornecido ao (a) votante comprovante de votação. 
 
10.8.12 Serão considerados como documento hábil para comprovação de residência dos (as) votantes na 
circunscrição regional a qual se vincula o Conselho Tutelar, quaisquer dos documentos abaixo elencados: 
 
a) conta de energia elétrica, de telefone, de gás, de água ou boletos bancários; 
b) guia de IPTU 2019; 
c) contrato vigente de locação de imóvel; 
d) comprovante de pagamento de salário que contenha o endereço do (a) votante; 
e) declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2019/Ano Calendário 2018; 
f) documentos emitidos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social INSS ou pela Secretaria da Receita 
Federal SRF; 
g) declaração de Centro de Saúde de sua respectiva regional administrativa, no qual é cadastrado e que 
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contenha o endereço do (a) votante; 
h) outros documentos equivalentes que comprovem a residência do (a) votante na regional administrativa. 
 
10.8.13 Os comprovantes especificados nas letras “a”, “d”, “f”, “g” e “h” do item 10.8.13 deverão ser de 
período máximo de 06 (seis) meses retroativos, contados a partir do mês em que ocorrer a votação. 
 
 

LEIA-SE: 
 

7.1 – Os testes constantes no item 3. C sob responsabilidade da Reis & Reis Auditores Associados serão 
realizados no dia 11 de agosto de 2019, com início às 08h:00 e término as 12h:00, sendo que a 
abertura dos portões será as 07h:30, em local a ser publicado no site www.reisauditores.com.br, no dia 
06 de agosto de 2019. 
 
7.2 – O teste de múltipla escolha contará com 15 (quinze) questões objetivas de múltipla escolha, com 
quatro opções de respostas (a, b, c, d), com valor de 5 (cinco) pontos cada, totalizando 75 (setenta e 
cinco) pontos, e 05 (cinco) questões abertas, que avaliará o conhecimento do candidato e sua capacidade 
de interpretação e de exposição de ideias (redação), com valor de 10(dez) pontos cada, totalizando 
50(cinquenta) pontos, perfazendo um total geral de 125 (cento e vinte cinco) pontos. 
 
7.2.1- Será considerado classificado para a próxima etapa, o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 80% (oitenta por cento) do valor total do teste de múltipla escolha e das questões 
abertas, ou seja, obtiver no mínimo 100 pontos, sendo 125 pontos x 80%, na forma do art. 77, IV da 
Lei 2494/2014 do município de Vespasiano. 
 
10.8.1. –A votação será realizada em cada uma das duas regionais, das 8:00 (oito) às 17:00 hs (dezessete 
horas), no dia 06/10/2019, em locais, a serem publicados no Diário Oficial do Município e no site 
www.reisauditores.com.br, a serem realizados nos Bairros Morro Alto, Santa Clara e Centro, com 
endereços a serem divulgados no dia 06/09/2019. 
 
10.8.9 O (a) votante deverá portar, no ato da inscrição, título de eleitor (documento físico, ou via digital 
pelo aplicativo e-titulo) e um dos seguintes documentos que comprove a identificação civil e do qual 
conste filiação, fotografia e assinatura: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação; Carteira 
de Trabalho; Carteira Profissional ou Passaporte. 
 
10.8.10 Somente os cidadãos residentes na circunscrição regional do Município de Vespasiano a qual se 
vincula o Conselho Tutelar poderão se inscrever como votantes. 
 
10.8.11 Será fornecido ao (a) votante comprovante de votação. 
 
10.8.12 (excluído) 
 
10.8.13 (excluído) 

 
Permanecem inalterados os demais itens do Edital. 

 
Reis & Reis Auditores Associados, 05 de agosto de 2019. 
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