DE ELE
EIÇÃO PARA O CON
NSELHO
O TUTE
ELAR D
DO MU
UNICÍPIO DE SANTA
A
EDIITAL D
SAL
LETE/SP

1 -DO P
PROCES
SSO DE
E ESCO
OLHA
Conselhoo Municipal do Direitoss da Criiança e ddo Adollescente (CMDC
CA) de Santa Salete/SP
S
P,
O C

o
torna público o Proccesso de Escolhaa Unificaada paraa Membrros do Coonselho Tutelar para o quatriêni
q
m base naa Lei nº88.069/900 (ECA), na Ressolução nnº 139/2010 alterada pella
20200/2023,ddisciplinnado com
Resoolução nnº170/20014 do C
CONAND
DA, na L
Lei Munnicipal nºº 221 de 10/06/22005, sen
ndo realiizado sobb
a reesponsabbilidade deste e a fiscaalização da Prom
motoria de Justtiça da iinfância e da Juventudde
,meddiante ass condiçõões estabbelecidaas neste E
Edital.

22- CON
NSELHO
O TUTE
ELAR
Connselho tuutelar é óórgão peermanentte e autôônomo, nnão jurissdicionaal, encarrregado pela
p sociiedade de
d
zelaar pelo cuumprimeento dos direitoss da criannça e do adolesccente.
Em cada M
Municípioo e em ccada Reegião Addministraativa doo Distritoo Federaal haverrá no míínimo 01
(um) Conseelho Tuttelar com
mo órgãão integrrante daa adminiistração públicaa local, composto de 05
(cincco) mem
mbros esscolhidoss pela populaçãoo local ppara maandato dee 04 (quuatro) an
nos, perm
mitida 01
(uma) reconndução m
mediantee novo prrocesso dde escollha.
O prrocesso de escollha para a funçãoo de connselheiroo tutelar será parra o preeenchimen
nto de 05
0 (cincoo)
mem
mbros tittulares e suplentees.
OC
CMDCA, no usoo de suaas atribuiições, puublicaráá editais específiicos no Diário Oficial
O
p
para
cadda
umaa das fasees do proocesso dde escolhha de connselheiroos tutelaares.

3- D
DOS REQUISIT
TOS BÁ
ÁSICOS EXIGID
DOS

3.1
aa- Idadde superioor a 21 aanos, na data da inscriçãão;
bb- Recoonhecidaa idoneiddade mooral, atestada poor (02) dduas pesssoas aliistadas eleitoralm
e
mente no
município oou áreaa de juurisdiçãoo do rrespectivvo Connselho T
Tutelar, observvados os
o
impeedimentoos legaiss relativoos ao graau de parrentescoo do art. 16 da leii Municiipal,
cc- Residir no m
municípioo há maiis de doiis anos, aaté a datta da insccrição;
dd- Aprresentar Certidãoo Negatiiva dos D
Distribuuidores C
Cíveis e Criminaais expeedida pello Fórum
m
da C
Comarca de Urânnia/SP;
ee- Certiidão Neggativa C
Criminal da Justiçça Eleitooral e Feederal;
ff- Soliccitação dda Candiidatura individuaal, não ssendo addmitida a compossição de chapas,
gg- Ensino médiio complleto, conncluído aaté a dataa da insccrição
hh- Dispponibiliddade parra exerccer a fuunção ppública de consselheiro tutelar com dedicaçã
d
ão
excluusiva, soob pena ddas sançções legaais.
ii- Provva de connhecimennto sobrre o estattuto da C
Criança e do adoolescentee, como critério objetivo
o
o
para a avaliaação de eexperiênncia na árrea de deefesa ouu atendim
mento doos direito
os da criaança e
do addolescennte;
jj- - Caarteira N
Nacional de Habilitação- Categorria B,

4–D
DA QUA
ANTIDA
ADE DE
E VAGA
AS A SE
EREM P
PREEN
NCHIDA
AS E DA
A REMU
UNERAÇÃO
4.1 – Serão eleitos 005 (cincoo) conseelheiros tutelaress e 05 (ccinco) coonselheirros supleentes, coom início
de m
mandato no dia 110 de janneiro de 2020.

DA JOR
RNADA D
DE TRA
ABALH
HO
5- D
5.1- Os Connselheiroos Tutelaares, todoos, terãoo uma caarga horáária de trrabalho de 40 ho
oras sem
manais e a
mesma quanntidade ssobreaviso (finaiis de sem
mana).

6–D
DOS IM
MPEDIM
MENTO
OS

6.1
a - São imppedidos de servvir no m
mesmo C
Conselhoo conjuggue, com
mpanheiiro, aind
da que em
e união
hom
moafetivaa, ou parrentes em
m linha rreta, colaateral ouu por afiinidade, até o terrceiro grrau, com
mo: filhoss,
pais, irmãoss, enteaddos, paddrasto, m
madrastaa, tios e sobrinhhos, ascendente e desceendente,, sogro e
genrro ou nora, cunhhados durrante o ccunhadioo,
b- É também
m impeddida de se inscreever no Processso de Esscolha unnificada o mem
mbro do Conselh
C
o
Tuteelar que jjá estiveer em exxercício dde segunndo mandato connsecutivoo,
c- N
Não podderá havver a acuumulaçãão do caargo de Consellheiro Tuutelar com outrro cargoo eletivoo,
espeecialmennte, o de vereadoor.

77– DAS CONDUTAS V
VEDAD
DAS
a- N
No proccesso dee escolha dos m
membros do Connselho T
Tutelar é VEDA
ADO ao
o candiddato doarr,
oferrecer, proometer oou entreggar ao eeleitor beem ou vaantagem
m pessoal de quaalquer naatureza, inclusivve
brinndes de ppequeno valor.
m dessas, são coonsideraadas conndutas veedadas aaquelas previstaas na leggislação eleitorall, no quue
Além
for ccabível, com o iintuito dde evitar o abusoo do podder polítiico, econnômico, religioso e dos meios de
d
com
municação, dentree outros..

8- D
DA INSC
CRIÇÃ
ÃO/ENTR
REGA D
DOS DO
OCUME
ENTOS
8.1 A participação nno processo de E
Escolha iiniciar-see-á pela inscriçãão por m
meio de reequerimento e/ouu
meioo digitall, e será eefetuadaa no prazzo e nas condições estabelecidass no editaal.
8.2. A inscriição devverão serr realizadas na ssede da S
Secretariia Municcipal de Desenvolvimennto Sociaal
de S
Santa Saalete (anntigo possto de saaúde) naa Rua Baarão do Rio Braanco n°6600 no período
p
de 15 de
d
abrill á 15 dee maio dde 2019, das 09h:00 ás 11h00 horras e dass 13:00 áás 16:000 horas.
8.3. As inforrmaçõess prestaddas na inscrição ssão de tootal responsabilidade do candidaato.
8.4 . Ao reealizar a inscriçãão, o caandidatoo deverá apresenntar origginal e ccópia do
os docum
mentos a
seguuir.
a) A
Atestado//declaraçção de iddoneidadde morall;

b) D
Documenntos de iidentidadde pessooal com ffoto: CP
PF, compprovantee de residdência, título
t
dee eleitor e
com
mprovante de quittação coom as obbrigaçõess eleitoraais;

c) C
Certidão de anteccedentes criminaais expeddidas pella Policiia Civil, Policia Federal,, Justiça Estaduaal
e Justiça Fedderal;
d) Pedido/Fiicha de iinscriçãoo individdual;
e) C
Certificaddo de Conclusãoo do Ennsino Méédio emiitido porr instituição de ensino reconhec
r
cida pelo
Minnistério dda Educaação (ME
EC);

Declaraçãão de diisponibilidade ppara o eexercícioo da funnção púbblica de conselh
heiro tuttelar com
m
f) D
dediicação exxclusivaa, sob a ppena dass sançõess legais;
g) D
Declaraçãão de ressponsabiilidade aacerca daas inform
mações pprestadaas ou clauusula co
onstante do termo
de iinscriçãoo onde o candiidato see responnsabilize pelas iinformaçções preestadas no mom
mento da
d
inscrição;
g) D
Documennto de Caarteira N
Nacional de habilitação – Categooria B;

DAS ETA
APAS D
DO PRO
OCESSO
O DE ES
SCOLHA
9. D
9.1. Inscriçõões e enttrega de documentos no período de 15/044/2019 á 15/05/22019.
9.2. Publicaçção da relação ddos candiidatos innscritos: 20/05/22019.
9.3. Prazo ppara im
mpugnaçção de ccandidaatura: 05 dias a contarr da puublicação
o da relação doos
canddidatos iinscritos;
9.4. Apresenntação de defesaa pelo caandidato impugnado: 27//05/20199.
9.5.P
Publicaçção do juulgamentto de im
mpugnaçãão pela ccomissãoo especiial: 03/06/2019.
9.6. Prazo para recuurso ao pleno do CMDCA
A: 07/066/2019.
9.7. Resultaddo da annálise doos recursos : 12/006/2019..
9.8. Particippação em
m capacittação préévia : 177/06/2019.

9.9. Exame de conh
hecimen
nto especifico coom carátter elimiinatório, contenddo 20 qu
uestões de
d caráteer
objeetivo sobbre a Leii 8.069/1990, coonsideranndo-se aapto o caandidatoo que acertar no mínimoo 50% da
d
provva: 18/066/2019.
9.100.Prazo dde recursso : 26/006/2019.
9.111. Publicação da relação dos canddidatos hhabilitaddos: 02/007/2019..
9.122. Reuniãão para ffirmar coomprom
misso: 08/07/20199.
9.133. Divulggação doos locais do proccesso de escolha:: 08/07/22019.
9.144. Data ddo processso de esscolha uunificadoo: 06/10//2019
9.155. Divulggação doo resultaddo: 06/10/2019.
9.166. Diplom
mação: 110/01/20020.
9.177. Posse: 10/01/22020

10 . DA PR
RIMEIRA
A ETAP
PA – AN
NÁLISE
E DA DO
OCUME
ENTAÇÃO EX
XIGIDA
CMDCA,, por meeio de suua Comisssão Esppecial, procederáá à análiise dos ddocumen
ntos apreesentadoos
OC
em cconsonâância com
m o dispposto noo item 8.4 do prresente E
Edital, seguida dda publiicação da relaçãão
dos candidattos inscrritos denntro do pprazo preevisto.
O pprocesso de esccolha paara o Coonselho tutelar ocorreráá com o número mínimo de 10 (dezz)
preteendente//candidaatos deviidamentee habilitaados.
Casoo o núm
mero dee pretenndentes/ccandidattos habiilitados seja inferior a 10 (deez), o Conselh
C
o
Munnicipal ddos Direeitos da Criançaa e do A
Adolesceente podderá susppender o trâmitee do proocesso de
d
escoolha e reabrir praazo paraa inscriçãão de noovas candidaturaas, sem pprejuízo da garan
ntia de posse
p
doos
novoos conseelheiros ao térm
mino doo mandaato em curso, cconformee dispossição do
o art. 133§ 1º da
d
Resoolução nnº 170/20014- CO
ONANDA
A.
Casoo não se atinja o númeroo mínimoo de 10 (dez) caandidatoss/pretenddentes habilitado
os, realizzar-se á o
certaame com
m o númeero de innscriçõess que hoouver.

11. D
DA SEG
GUNDA
A ETAPA
A – EXA
AME DE
E CONH
HECIM
MENTO ESPEC
CIFICO
O exxame de conheciimento eespecificca ocorreerá no diia 18/06//2019 (teerça-feirra).

O exxame dee conheccimento específiico conssistirá em
m prova objetivoo de carráter elim
minatórioo com as
a
seguuintes reggras:
I – A provaa versaráá exclussivamentte sobree a Lei F
Federal nº 8.0699/90 ( E
Estatuto da Criaança e do
Adoolescentee);
I – O examee de conhhecimennto especcífico coonstará dde 20 (vinnte) queestões obbjetivas, valendoo 10 (dezz)
ponttos no tootal;
III- Será aprrovado o candidaato que oobtiver nnota mínnima de 005 (cinco) pontoos;
IV – A proova será elaboraada por um a ccomissãoo examinnadora ccompostta por profission
p
nais com
m
notóório e recconhecim
mento soobre a Leei Federal nº 8.0069/90.
O reesultado do exam
me será ppublicaddo no Diáário Oficcial do M
Municípiio ou em
m meio eq
quivalennte no diia
24/006/2019.
Do rresultadoo do exaame cabeerá recurrso à com
missão eespecial nno prazoo de 03 ddias.
Apóós análisse pela C
Comissãão Especcial, seráá divulgaada listaa dos caandidatoss aptos à eleiçãoo, no diia
01/007/2019.

Ficaa formadda a com
missão exxaminaddora, quee deveráá elaboraar o exaame de cconhecim
mento esspecificoo,
anallisar, corrrigir e encaminnhar os resultaddos à coomissão especiaal, sendoo compo
osta por empressa
conttratada ppara o deesenvolvvimento dda capaccitação.
A ccomissãoo exam
minadora comprromete-sse a m
manter sigilo accerca ddo conteeúdo doo exam
me
elim
minatórioo.

12. D
DA TER
RCEIRA
A ETAP
PA- DIA
A DA ES
SCOLHA DOS CONSE
ELHEIR
ROS
O diia da esccolha doos conseelheiros oocorreráá em datta unificaada em todo o tterritório
o nacionnal: 06 de
d
outu
ubro de 2019, das 08:000 horas ààs 17:00 horas.
O vooto será facultatiivo e seccreto.

A diivulgaçãão dos loocais de eescolha ocorreráá com anntecedênncia míniima de 220 dias da
d data da escolhha
unifficada e caberá ao CMD
DCA fazzer amppla divullgação ddos locaiis, utilizzando to
odos os meios
m
d
de
com
municação possívveis.

13. C
COMIS
SSÃO ES
SPECIA
AL
Ficaa criada a comissão espeecial, dee formaçção paritáária, com
mposta ppor 06 m
membross, sendo 03 (trêss)
consselheiross repressentantess do gooverno m
municipal e 033 (três) conselhheiros reepresenttantes da
d
sociedade ciivil.
São impediddos de sservir naa comissãão especcial os ccônjugess, compaanheiros,, mesmo
o quem em
e união
hom
moafetivaa, ou parrentes em
m linha rreta, collateral ouu por afiinidade, até o terrceiro grrau. Esteende-se o
impeedimento ao coonselheirro tutelaar em rrelação à autoridade juudiciáriaa e ao represen
r
ntante do
d
Minnistério P
Público ccom atuaação na JJustiça dda Infânccia e da JJuventudde da meesma com
marca.

QUART
TA ETAP
PA- FO
ORMAÇÃO
14.Q
9.188. Esta ettapa connsiste naa capacittação dos consellheiros tuutelares,, sendo oobrigatória a preesença de
d
todoos os caandidatoos classificados, em noo mínim
mo 80% da cargga horarria oferttada, o que serrá
conffirmada através dde lista dde presença, sobb pena dee sua elim
minaçãoo.
9.199. A com
missão divulgaráá no dia 10/06/20019, o loocal e a hhora de rrealizaçãão da cap
pacitaçãoo.
9.200. A capaacitação obrigatóória terá o seguinnte conteeúdo proogramátiico.
9.211. A cargga horariia da cappacitaçãoo será dee 08 horaas, a ser realizadda em 01 dias.

15. E
EMPAT
TE
9.222. Em caaso de em
mpate, teerá prefeerência nna classifficação, sucessivvamente: o cand
didato quue obtiveer
maioor nota nno Exam
me de Coonhecim
mento Esppecifico (quandoo houverr previsãão); com
m maior tempo
t
d
de
expeeriência na prom
moção, ddefesa ouu atendimento nna área ddos direiitos da ccriança e do adoolescentee;
ou, ppersistinndo o em
mpate, o ccandidatto com iddade maais elevada.

16. D
DIVULG
GAÇÃO
O DO R
RESULT
TADO F
FINAL

9.233. Ao fi
final de todo o processso, a C
Comissãoo Especcial divuulgará o nome dos 055 (cincoo)
consselheiross tutelarees escolhhidos e ddos supleentes.

17. D
DOS RE
ECURSO
OS
9.244. Os reccursos, ddevidam
mente funndamenttados, deeverão sser diriggidos ao Presidente da Comissã
C
o
Espeecial do processso de Esscolha e protocoolados nna Secreetaria doo CMDC
CA, resp
peitado os
o prazoos
estabbelecidoos neste E
Edital;
9.255.Julgadoos os reccursos, o resultado final será hom
mologaddo pelo P
Presidennte da Co
omissão Especiaal
do P
Processo de Escoolha;
9.266. A deciisão exaarada noss recursoos pela C
Comissãão Especcial do Prrocesso de Esco
olha é irrrecorríveel
na eesfera adm
dministraativa.

18. D
DA POS
SSE

9.277. A possse dos conselhheiros tuutelares ddar-se-á pelo Senhor P
Prefeito M
Municip
pal no dia
d 10 de
d
janeeiro de 20020.

19. D
DISPOS
SIÇÕES
S FINAIIS
9.288. Os caasos om
missos seerão resoolvidos pela Coomissão especiaal, obserrvadas as
a norm
mas legaiis
conttidas na Lei Fedeeral nº 8.069/90 e na Leii Municiipal nº 221 de 100 de junhho de 20
005.
9.299. É de innteira responsabilidade ddo candiidato acoompanhaar a publlicação dde todos os atos,, editais e
com
municadoos referenntes ao pprocessoo de escoolha unifficada doos conselheiros ttutelares.
9.300. O desscumprim
mento ddos dispoositivos legais pprevistoss neste E
Edital im
mplicaráá na excclusão do
canddidato doo pleito.

Santa Saalete, 05 de abril de 20199.

_____________________________________________
CAR
RLOS EDUARD
DO DO E
ESPIRIT
TO SAN
NTO
PRE
ESIDENTE DO CMDCA
A

______________________________________________
QUE
EILA CA
ARVAL
LHO CA
AMBUY NUNES
S
PRE
ESIDENTE DA COMISSAO EL
LEITOR
RAL

