
d) 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, no usc de suas atribuicoes, publicara
Editais especificos no Diario Oficial ou meio equivalente, para cada uma das fases do processo de escolha
de conselheiros tutelares, os quais deverao dispor sobre:

c) 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianc;:ae do Adolescente - CMDCA devera criar uma Comissao
Especial Eleitoral, instituida por meio de publicacao em Diario Oficial ou equivalente, de cornposicao paritaria
entre conselheiros representantes do governo e conselheiros da sociedade civil, para a realizacao do
Processo de Escolha em Data Unificada dos membros do Conselho Tutelar;

b) A candidatura devera ser individual, nao sendo admitida a composicao de chapas, em conformidade como
disposto editada pelo CONANDA;

2.30 processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar devers observar as seguintes diretrizes:
a) 0 processo sera realizado para 0 preenchimento de 5 (cinco) vagas para membros titulares e 5 (cinco)
vagas para seus consequentes suplentes;

2.2 Em cada Municipio e em cada Reqiao Administrativa do Distrito Federal havera, no minimo, 1 (um)
Conselho Tutelar como orqao integrante da adrninistracao publica local, composto de 5 (cinco) membros,
escolhidos pela populacao local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) reconducao, mediante
novo processo de escolha em igualdade de condicoes com os demais pretendentes.

2.1 0 Conselho Tutelar, 6rgao permanente e autonorno, nao jurisdicional, e encarregado de zelar pelo
cumprimento dos direitos da crianca e do adolescente.

2. DO CONSELHO TUTELAR

1.1 0 presente Edital tem como objeto 0 Processo de Escolha em Data Unificada, disciplinado pela Lei
Federal n° 8.069/90 - Estatuto da Crianca e do Adolescente, pela Resolucao n° 170/2014 do Conselho
Nacional dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CONANDA, pela Lei Municipal n0753/2014 e Lei nO
819/2015 do CMDCA, 0 qual sera realizado sob a responsabilidade Conselho Municipal dos Direitos da
Crianc;:ae do Adolescente sob a fiscalizacao do Ministerio Publico que atua perante 0 Juizo da lnfancia e
Juventude da Comarca.
A qualquer tempo, havendo necessidade, leqislacao, recornendacao ou deterrninacao posterior que venha
incidir nas eieicoes que serao realizadas no ana de 2019, as previsoes e deterrninacoes abaixo poderao
sofrer alteracoes, para adequar-se ao que for estabelecido, sendo posteriormente publicados e divulgados
as respectivas alteracoes a todos os interessados.
Da mesma forma, 0 CMDCA ou a Comissao Especial Eleitoral, ficam autorizados a expedirem novos editais
com esciarecimentos, detalhamento ou modificacoes que fizerem necessarias. respeitando-se 0 Estatuto da
Crianca e do Adolescente e a Lei Municipal n." 753/2014
1.2 Fixa-se 0 prazo de 05 (cinco) dias, a contar com a data da publicacao deste edital, para qualquer
irnpuqnacaoa respeito de seu conteudo ou forma por qualquer interessado a ser apresentado pelo CMDCA

1. DO OBJETO

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE
ANGULO - CMDCAlPR, no uso da atribulcao que Ihe e conferida pela Lei n? 753/2014 e 819/2015, faz
publicar 0 Edital de Convocacao para 0 Segundo Processo de Escolha em Data Unificada para membros do
Conselho Tutelar, para 0 quadrienio 2020/2023.

EDITAL N° 001/2019
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3.8 Nao exercer mandato politico;

3.7 Estar no gozo de seus direitos politicos;
a) Entregar certidao de quitacao do Cart6rio Eleitoral;
b) Quando candidato do sexo masculine, comprovar estar quite com obriqacoes militares apresentando 0
Certificado com c6pia simples de Dispensa de Corporacao - COL

3.6 Nao ter sofrido penalidades de perda de mandato de conselheiro tutelar no periodo vigente;

3.5 Ter completado 0 ensino medic;
a) Apresentar Certificado original com c6pia simples de conclusao do Ensino Medio.

3.4 Residir no municipio no minimo ha 02 (dois) anos;
a)Entregar comprovante de endereco anterior a abril de 2017, podendo ser conta de aqua, luz, telefone,
contrato de aluguel ou as duas declaracoes de vizinhos com firma reconhecida (Conforme anexo I).

3.3 Ter Carteira Nacional de hablfltacao - CNH;
a) 0 Conselheiro eleito que nao possuir Carteira Nacional de Habilitacao (CNH), devera providencia-la
dentro do prazo de 06 (seis) meses, a contar da posse no cargo, sob pena da posse imediata do suplente
eleito.

3.2 Idade superior a 21 (vinte e urn) anos;
Entregar fotoc6pias de:
a) CPF;
b) Carteira de Identidade;

d) Documentos necessaries para registro de candidates, conforme lei municipal n° 753/2014 e 819/2015.
3.1 Reconhecida idoneidade moral;
Entregar os seguintes documentos:
a) Certidao negativa de Antecedentes criminais de ambito estadual (Comarca de Santa Fe e Astorga);
b) Certidao negativa de antecedentes criminais de ambito federal;

c) No ate da inscricao, 0 candidato preenchera 0 requerimento fornecido pela Comissao Especial Eleitoral do
Conselho do Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA.

b) A Candidatura e individual e sem vinculacao a partido politico.

a) 0 Registro da candidatura sera feito no periodo de 08 de abril a 22 de abril de 2019, na sede do Conselho
Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA, Rua Delmiro Costa de Oliveira, n072, no
Centro de Angulo, Estado do Parana, CEP-86755-000, das 08:00 as 11:30 e das 13:00 as 16:30 horas.

3. DOS REQUISITOS BAslCOS EXIGIDOS PARA 0 REGISTRO DAS CANDIDATURAS:

I - a docurnentacao exigida aos candidatos para que possam concorrer no processo eleitoral;
II - as regras do Processo de Escolha em Data Unificada, contendo as condutas permitidas e vedadas aos
candidatos;
III - as sancoes previstas aos candidatos no caso de descumprimento das regras do Processo de Escolha
em Data Unificada;
IV -a reqularnentacao quanta as fases de irnpuqnacao, recurso e outras do Processo de Escolha Em Data
Unificada; e
V - as vedacoes.
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6.4 A Comissao Especial realizara reuniao para decidir ace rca da irnpuqnacao da candidatura, podendo, se
necessario, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos, assim como
realizacao de outras diliqencias.

6.3 A Comissao Especial devera notificar os candidatos impugnados, concedendo-Ihes prazo para
apresentacao de defesa.

6.1 A Comissao Especial Eleitoral do Processo de Escolha em Data Unificada e encarregada de analisar os
pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade a relacao dos pretendentes inscritos.

6.2. E facultado a qualquer cidadao impugnar, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicacao citada
acima, as candidaturas que nao atendam aos requisitos exigidos, indicando no instrumento impuqnatorio os
elementos probatorios.

6. DA COMISSAO ESPECIAL ELEITORAL

5.1 As atribuicoes dos membros do conselho tutelar estao previstas no art. 136 da Lei Federal n° 8.069/90 -
Estatuto da Crianca e do Adolescente.

5. DAS ATRIBUICOES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

4.2 0 valor do vencimento sera de: R$1.230,08 (Urn mil duzentos e trinta reais e oito centavos), corrigidos
com base no fndice anual IGPM, bern como gozarao os conselheiros dos Direitos previstos no art. 134 da
Lei Federal n° 8.069/90 - Estatuto da Crianca e do Adolescente.

4.1 Os conselheiros tutelares exercerao suas atividades em regime de dedicacao exclusiva, com
funcionamento diario e escala de plantae de forma a garantir atendimento 24 (vinte e quatro) horas, inclusive
perfodo noturno, sabados, domingos e feriados.

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERACAO

Para a confirmacao da autenticidade das informacoes fornecidas pelos pretensos candidatos 0 Conselho
Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA, procedera as diliqencias necessarias a
cornprovacao das inforrnacoes e autenticidade dos documentos.

3.12 ccmprcvacac de conhecimentos baalcos sobre 0 Estatuto da crlanca e do Adolescente ECA.
a) A Comprovacao se dara atraves de prova a ser realizada pela Comissao Especial Eleitoral do CMDCA

3.11 Frequimcia no curso basico de informatica a ser ofertado pelo CMDCA - Conselho Municipal dos
Direitos da crlanca e do Adolescente.

3.10 Estar no pleno gozo das aptidoes fisica e mental para 0 exercicio do cargo de conselheiro
tutelar;
a) Apresentar atestado medico comprovando aptidao ffsica;
b) A Cornprovacao do teste de avaliacao psicoloqica se dara atraves de entrevista com psicoloqota)
disponibilizado pelo municfpio;

3.9 Nao ter sofrido nenhuma condenacao judicial transitada em julgado, nos termos do artigo 129, da
lei nO8.069/90;

3.9 Nao estar sendo processado criminalmente no municipio ou em qualquer outro estado deste
pais;
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8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA

7.3 Estende-se 0 impedimento da disposicao acima ao conselheiro tutelar que tenha as relacoes dispostas
com autoridade judiciaria e com 0 representante do Ministerio Publico com atuacao na Justica da lnfancia e
da Juventude da mesma Comarca.

7.1 Sao impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, mesmo que em uniao homoafetiva,
ascendentes e descendentes, sogro(a) e genro ou nora, irrnaos, cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou
madrasta e enteado, ou seja parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ate 0 terceiro grau, inclusive.

7. DOS IMPEDIMENTOS

6.21 Dar posse aos conselheiros eleitos;

6.20 Decidir sobre os casos omissos deste Edital;

6.19 Atribuir nurnero aos candidatos;

6.18 Normatizar a propaganda dos candidatos;

6.17 Providenciar as credenciais para os fiscais, mesa coletora e equipe de apoio;

6.16 Designar os membros das mesas receptoras dos votos e de apuracao:

6.15 Proceder a correcao da prova de conhecimentos especfficos;

6.14 Receber e processar toda a documentacao referente ao processo eleitoral;

6.13 Organizar e coordenar 0 processo eleitoral para escolha dos membros do Conselho Tutelar;

6.12 A Comissao Especial devera divulgar, imediatamente ap6s a apuracao, 0 resultado oficial da votacao.

6.11 0 CMDCA devers escolher e divulgar os locais de votacao.

6.10 0 CMDCA devera organizar e prestar apoio administrative ao Processo de Escolha Unificada que
ocorrera no dia 06 de outubro de 2019.

6.9. A Comissao Especial devera analisar e decidir, em primeira instancia administrativa, os pedidos de
irnpuqnacaoe outros incidentes ocorridos no dia da votacao.

6.8 A Comissao Especial estimulara e facilitara 0 encaminhamento de notfcias de fatos que constituam
violacao das regras de campanha por parte dos candidatos ou a sua ordem.

6.7 A Comissao Especial devera realizar reuniao destinada a dar conhecimento formal quanto as regras de
campanha dos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarao compromisso de respeita-las, sob
pena de imposicao das sancoes previstas na leqislacao local e nas Resolucoes do Conanda.

6.6. Esgotada a fase recursal, a Comissao Especial tara publicar a relacao dos candidatos habilitados, com
envio de c6pia ao Mmisterio Publico.

6.5 Das decisoes da Comissao Especial do Processo de Escolha em Data Unificada cabera recurso a
plenaria do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, que se reunira, em carater
extraordinario, para decisao com 0 maximo de celeridade.
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11.4. Ap6s analise da docurnentacao pela Comissao Especial sera publicada a lista dos candidatos
habilitados a participarem do Processo de Escolha em data Unificada, que ocorrera no dia 06 de outubro de
2019.

11.3. 0 candidato impugnado tera 05 (cinco) dias ap6s a data de publicacao da lista dos habilitados e nao
habilitados para apresentar sua defesa.

11.2. Ocorrendo falsidade em qualquer docurnentacao apresentada,o postulante sera excluido
sumariamente do Processo de Escolha em Data Unificada, sem prejulzo do encaminhamento dos fatos a
autoridade competente para apuracao e a devida responsabilizacao legal.

11.1.A partir da publicacao da lista definitiva dos candidatos habilitados a participar do processo de escolha,
no prazo de 05 (cinco) dias, qualquer cidadao maior de 21 anos e legalmente capaz podera requerer a
irnpuqnacaodo postulante, em peticao devidamente fundamentada.

11. DA IMPUGNACAO DAS CANDIDATURAS

10.2. A analise dos documentos sera realizada no prazo de 10 (dez) dias ap6s 0 encerramento do prazo
para recebimento da docurnentacao.

10.1. A Comissao Especial Eleitoral procedera a analise da docurnentacao exigida prevista na Resolucao e
no Edital publicados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente.

10. DA SEGUNDA ETAPA - ANALISE DA DOCUMENTACAO EXIGIDA

9.5 Ao realizar a inscricao, 0 candidato devera apresentar original e c6pia dos documentos em duas vias
para fe e contrafe.

9.4 A veracidade das informacoes prestadas na lnscncao sao de total responsabilidade do candidato.

9.3 As inscricees serao realizadas no perlodo de 08 de abril a 22 de abril de 2019, das 08:00 as 11:30 e das
13:00 as 16:30 horas, de acordo com 0 prazo estabelecido no Edital publicado pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Crianca e do Adolescente do municipio de Angulo.

9.2. A inscricao sera efetuada pessoalmente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do
Adolescente - CMDCA, Rua: Delmiro Costa de Oliveira n.o72- Angulo/PR, CEP:86755-000.

9.1. A participacao no presente Processo de Escolha em Data Unificada iniciar-se-a pela inscricao por meio
de requerimento disponibilizado pelo CMDCA (anexo II), e sera efetuada no prazo e nas condicoes
estabelecidas neste Edital.

9. DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRICAOI ENTREGA DOS DOCUMENTOS

1- Primeira Etapa: lnscricoes e entrega de documentos;
II - Segunda Etapa: Analise da docurnentacao exigida;
III - Terceira Etapa: Publicacao da lista dos candidatos inscritos;
IV - Quarta Etapa: Teste de avaliacao psicol6gica e Avaliacao de conhecimentos basicos sobre 0 Estatuto
da Crianca e do Adolescente ECA.
V - Quinta Etapa: Dia do Processo de Escolha em Data Unificada;
VI - Sexta Etapa: Formacao inicial;
VII - Setima Etapa: Diplornacao e Posse

8.1 As Etapas do Processo de Escolha Unificada deverao ser organizadas da seguinte forma:
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VI - ausentar-se do local de prova antes de decorrido 0 prazo minimo de 60 (sessenta) minutos a
partir do inicio da mesma;

V - ausentar-se da sala de prova sem 0 acompanhamento de um fiscal;

IV - nao apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos deste Edital, para a
realizacao da prova;

III - nao comparecer a prova, seja qual for 0 motivo alegado;

II - apresentar-se para a prova em outro local;

I - apresentar-se ap6s 0 horario estabelecido para a realizacao da prova;

13.9 Sera exciuido do concurso 0 candidato que, alern das demais hip6teses previstas neste Edital, incidir
nas hip6teses abaixo:

13.8 Nao serao computadas questoes nao respondidas nem questoes que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legivel.

13.7. No ate da realizacao da prova objetiva, sera fornecida protocolo de entrega da prova.

13.6 Os candidatos que alcancarern 60% (sessenta por cento) de acerto das questoes estarao ciassificados
para participarem do processo eleitoral para escolha dos Conselheiros Tutelares.

13.5 A prova escrita contera questoes relacionadas ao Estatuto da Crianca e do Adolescente, elaborada por
uma comissao de conselheiros, pela Comissao Especial Eleitoral ou por grupo de professores etc.

13.4 0 processo seletivo constara de prova escrita de carater eliminat6rio com 10 questoes objetivas de
rnultiplaescolha.

13.3 A prova de conhecimentos basicos sobre 0 Estatuto da Crianca e do Adolescente- ECA, de carater
eliminat6rio, sera aplicada no dia 23 de maio de 2019, em horatio e local a serem definidos. A Comissao
Eleitoral divulqara a lista contendo 0 nome dos candidatos aptos a participarem da prova de conhecimentos,
estando munido de caneta esferoqrafica de tinta azul ou preta, de um documento original de identidade.

13.2 Ap6s publicacao do resultado do teste de avaliacao psicol6gica 0 candidato podera interpor recurso no
prazo de 05 dias para a Comissao Especial

13.10 teste de avaliacao psicol6gica, de carater eliminat6rio, sera aplicado no dia 13 de maio de 2019, em
local e horario a ser definido.

13. DA QUARTA ETAPA - TESTE DE AVALIACAO PSICOLOGICA E AVALIACAO DE
CONHECIMENTOS BAslCOS SOBRE 0 ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ECA.

12.1. Sera publicado no Diario e colocado em edital a lista dos candidatos inscritos para 0 processo de
escolha em data unificada.

12. DA TERCEIRA ETAPA - PUBLICACAO DA LlSTA DOS CANDIDATOS INSCRITOS
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II - Nos casos de eleitores analfabetos, os mesmos serao acompanhados a cabine de votacao pelo
presidente da mesa acompanhado de um fiscal que esteja presente, onde inforrnarao os nomes dos
candidatos, registrando 0 voto conforme a vontade do eleitor.

I - Nas cabines de votacao serao fixadas listas de nomes e numeros dos candidatos ao Conselho
Tutelar.

14.4 0 eleitor podera votar em apenas 01 (um) candidato.

1- No ate da votacao 0 eleitor devera ter em rnaos titulo de eleitor e documento com foto, sendo
aceitos: carteira de trabalho, identidade ou carteira nacional de habilitacao.

14.3 Somente poderao votar eleitores com idade acima de 16 anos, que ja sejam eleitores do municipio de
Angulo.

14.20 Processo de Escolha em Data Unificada realizar-se-a no dia 06 de outubro de 2019, das 08h as 17h,
na Escola Munic. Padre Jose de Anchieta, conforme previsto no Art. 139 do Estatuto da Crianca e do
Adolescente (ECA), e sera divulgado por meio do Diario Oficial ou equivalente e outros instrumentos de
cornunicacao.

14.1 Esta etapa definira os conselheiros tutelares titulares e suplentes.

14. DA QUINTA ETAPA - PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA

13.14 As datas previstas nas alfneas 13.1 e 13.3 poderao sofrer alteracoes, sendo, todos os interessados
comunicados previamente e em tempo nao inferior a 05 (cinco) dias uteis da data acima mencionada.

13.13 Ultrapassado 0 prazo recursal, sera publicado a divulqacao dos candidatos homologados a participar
do Processo de Escolha do Conselho Tutelar

13.12 . Ap6s publicacao do resultado da Avaliacao de Conhecimento Basicos do ECA 0 candidato podera
interpor recurso no prazo de 05 dias para a Comissao Especial.

13.11 Ultrapassado 0 prazo recursal, sera publicado 0 resultado da prova escrita, juntamente com a
pontuacao obtida pelos candidatos, assim como aqueles aptos a concorrerem.

13.100 gabarito da prova sera publicado mediante edital, cabendo recurso no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, que devera ser encaminhado por escrito a Comissao Eleitoral, contendo as devidas justificativas.

As questoes eventualmente anuladas serao computadas como corretas para todos os candidatos.

X - nao devolver integralmente 0 material solicitado;

IX - lancar mao de meios ilfcitos para a execucao da prova;

VIII - estiver portando ou fazendo usc de qualquer tipo de equipamento eletronico de cornunicacao
(pagers, celulares, notebooks, netbooks etc.);

VII - for surpreendido em cornunicacao com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas ou
impressos nao permitidos;
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16.1 A posse dos conselheiros tutelares dar-se-a pelo Senhor Prefeito Municipal ou pessoa por ele
designada no dia 10 de janeiro de 2020, conforme previsto no paraqrafo 2° do Art. 139 do Estatuto da
Crianca e do Adolescente (ECA).

17. DAS VEDACOES AO CANDIDATO DURANTE 0 PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA

16. DA SETIMA ETAPA - DIPLOMACAo E POSSE

15.2 As diretrizes e parametres para a formacao deverao ser apresentadas aos candidatos pelo CMDCA,
ap6s a realizacao do Processo de Escolha em Data Unificada.

15.1 Esta etapa consiste na formacao dos conselheiros tutelares, sendo obrigat6ria a presenca de todos os
candidatos eleitos.

15. DA SEXTA ETAPA - FORMACAo INICIAL

14.30 resultado oficial da votacao sera publicado imediatamente ap6s a apuracao por meio do Diario Oficial
ou equivalente e outros instrumentos de cornunicacao.

14.8A fiscalizacao de todo 0 processo eleitoral estara a cargo do Ministerio Publico.

14.7 Os votos em branco e nulo, nao serao computados para fins de votos validos.

II - A decisao de cassacao da candidatura sera tomada pelo CMDCA, ouvida a Comissao Eleitoral,
instaurando-se processo administrativo em que 0 candidato tera direito a apresentar defesa em peca escrita,
no prazo de 03 (tres) dias, tendo 0 CMDCA igual prazo para proferir a decisao.

I - Em caso de descumprimento das normas indicadas no 'caput', 0 candidato podera ter sua
candidatura cassada, seus votos serao computados por ocasiao da apuracao, no entanto, nao sera dado
posse ate que seja julgado 0 merito.

14.6 No dia da eleicao nao sera permitido ao candidato ou a qualquer pessoa fazer propaganda eleitoral,
conduzir eleitores se utilizando de veiculos publicos ou particulares e realizar propaganda em carros de som
ou outros instrumentos ruidosos.

111-Fica permitida, no momenta do veto, rnanifestacao individual e silenciosa.

II - Somente poderao permanecer no recinto de votacao os componentes da mesa receptora, os
fiscais credenciados e 0 eleitor, durante 0 tempo necessario para a votacao.

I - Os presidentes de mesa e rnesarios deverao comparecer para 0 dia da eleicao, as 7 horas da
manna do dia do pleito.

14.6 Compete ao presidente da mesa receptora garantir a ordem dos trabalhos.

14.5 0 local de recebimento dos votos contara com uma mesa de recepcao composta por tres (03)
membros, a saber: 01 (um) presidente (Conselheiro do CMDCA ou cidadao designado e nomeado pela
Comissao Eleitoral) e 02 (dois) auxiliares de mesa. Nao podem compor a Mesa Receptora de votos conjuqe
e parentes consanguineos e afins ate 3° grau dos candidatos.
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21.4 Quaisquer recursos deverao ser providenciados atraves de requerimento dirigido ao Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA, devidamente protocolado na
respectiva sede;

21.3 0 descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicara na exclusao do candidato ao
Processo de Escolha em Data Unificada.

21.2 E de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicacao de todos os atos, Editais e
comunicados referentes ao Processo de Escolha em Data Unificada dos conselheiros tutelares.

21.1 Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao Especial Eleitoral do Processo de Escolha e do
Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA, observadas as normas legais
contidas na Lei Federal n° 8.069/90 - Estatuto da Crianca e do Adolescente e na Lei Municipal nO753 e 819
e Resolucoes do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, Resolucao do CONANDA
ou qualquer outra deterrninacao de autoridade competente.

21. DAS DISPOSICOES FINAlS

20.6 Esgotada a fase recursal, a Comissao Especial do Processo de Escolha em Data Unificada tara
publicar a relacao dos candidatos habilitados a concorrer, com c6pia ao Ministerio Publico.

20.5 A decisao proferida nos recursos, pela Comissao Especial do Processo de Escolha em Data Unificada
e irrecorrfvel na esfera administrativa.

20.4 Das declsoes da Comissao Especial do Processo de Escolha em Data Unificada cabera recurso a
plenaria do Conselho Municipal que se reunira, em carater extraordinario, para decisao com 0 maximo de
celeridade.

20.3 0 Candidato podera ter acesso as decisoes da Comissao Especial do Processo de Escolha em Data
Unificada para fins de interposicao dos recursos previstos neste Edital, mediante solicitacao formalizada.

20.2. Julgados os recursos, 0 resultado final sera homologado pelo(a) Presidente da Comissao Especial do
Processo de Escolha em Data Unificada.

20.1 Realizado 0 Processo de Escolha em Data Unificada, os recursos deverao ser dirigidos a Presidencia
da Comissao Especial do Processo de Escolha em Data Unificada e protocolados no Conselho Municipal
dos Direitos da Crianca e do Adolescente, respeitando os prazos estabelecidos neste Edital.

20. DOS RECURSOS

19.1 Ao final de todo 0 Processo de Escolha em Data Unificada, a Comissao Especial divulqara no Diario
Oficial ou em meio equivalente, 0 nome dos cinco conselheiros tutelares titulares e seus respectivos
suplentes escolhidos em ordem decrescente de votacao.

19. DIVULGACAO DO RESULTADO FINAL

18.1 Em caso de empate, tera preferencia na classificacao, sucessivamente, 0 candidato com maior idade.

18. DO EMPATE

17.1 Conforme previsto no paraqrafo 3° do artigo 139 do Estatuto da Crianca e do Adolescente, e vedado ao
candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,
inclusive brindes de pequeno valor.
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EVENTOS BAslCOS DATAS
Publicacao do Edital 31/03/2019
Periodo Recurso e/ou lrnpuqnacao do edital 31/03/2019 a 04/04/2019
Analise da irnpuqnacao do edital (se houver) 05/04/2019
Oivulqacao dos resultados dos recursos (se houver) 07/04/2019
lnscricoes na sede do CMDCA das 8:00h as 11:30h - 13:00h as 16:30h 08/04/2019 a 22/04/2019
Analise dos Requerimentos de inscricoes ~3/04/2019
Publicacao da lista dos candidatos com inscricoes deferida em edital do CMDCA e 24/04/2019outros meios equivalente
Prazo para recurso da Publicacao da lista dos candidatos com inscricoes deferida 24/04/2019 a 29/04/2019
Analise dos recursos 30/04/2019
Divulqacao dos resultados dos recursos (se houver) 01/05/2019
Recurso do candidato impugnado para apresentar sua defesa (se houver) 01/052019 a 06/05/2019

Publicacao da lista definitiva dos candidatos com inscricao deferida; 08/05/2019Divulqacao do local e horatio de realizacao do Teste da Avaliacao Psicol6gica;

Realizacao do Teste da Avaliacao Psicol6gica; 13/05/2019
Publicacao resultado da Teste da Avaliacao Psicol6gica e
Divulqacao do local e horatio de realizacao Prova de Conhecimentos basicos do 15/05/2019
Estatuto da Crianca e do Adolescente
Recurso do Teste da Avaliacao Psicol6gica (se houver) 15/05/2019 a 20105/2019
Analise do Recurso do Teste da Avaliacao Psicol6gica (se houver) 21/05/2015
Divulqacao dos resultados dos recursos do Teste da Avaliacao Psicol6gica (se 22/05/2019houver)
f.plica~ao da Prova de Conhecimentos basicos do Estatuto da Crianca e do 23/05/2019lAdolescente
Divulqacao do gabarito da prova de Conhecimentos basicos do Estatuto da iA partir das 18:00 do dia 23/05/2019Crianca e do Adolescente
Recurso do gabarito da prova de Conhecimentos basicos do Estatuto da Crianca e iA partir das 18:00 do dia 23/05/2019
do Adolescente ( se houver) ate 18:00 do dia 24/05/2019
~valia~ao do recurso gabarito da prova de Conhecimentos basicos do Estatuto da 27/05/2019Crianca e do Adolescente ( se houver)

Cronograma Referente ao Edital 001/2019 do CMDCA

21.9 Os itens deste edital poderao sofre eventuais alteracoes, atualizacoes ou acrescirnos, enquanto nao
consumada a providencia ou evento que Ihes disserem respeito, ou ate a data de convocacao dos
candidatos para Avaliacao Psicoloqica e para a prova correspondente, circunstancia que sera mencionada
em edital ou aviso a ser publicado.

21.8 Sem prejuizo das sancoes criminais, a qualquer tempo, a Comissao Especial podera anular a inscricao
ou adrnissao do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaracao ou irregularidade nas
documentacoes.

21.7 A inscricao do candidato irnportara no conhecimento e aceitacao tacitos das condicoes impostas no
presente edital;

21.6 A Declaracao falsa ou inexata de dados constantes do requerimento de inscricao, bem como a
apresentacao de documentos falsos, deterrninara 0 cancelamento da inscricao, mesmo que verificadas
posteriormente, anulando-se todos os atos dela decorrentes.

21.5 Ao se inscrever, 0 candidato se responsabilizara moral e judicialmente pelas informacoes e aceitara a
leqislacao que regulamenta 0 Processo Seletivo;
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Nathiely Amabili Detoni
Presidente do CMDCA

Angulo, 29 de marco de 2019

Correcao das provas prova de Conhecimentos basicos do Estatuto da Crianca e 28/05/2019do Adolescente
Divulga<;aodo Resultado da prova de Conhecimentos basicos do Estatuto da 29/05/2019Crianca e do Adolescente juntamente com a pontuacao obtida pelos candidatos
Recurso do resultado da prova de Conhecimentos basicos do Estatuto da Crianca 129/05/2019 a 03/06/2019e do Adolescente juntamente (se houver)
!Avalia<;8odos recursos (se houver) 04/06/2019
Divulga<;aodos candidatos homologados a participar do Processo de Escolha do 05/06/2019Conselho Tutelar
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Assinatura do DECLARANTE

Angulo, [dial de [mes] de 2019

DECLARO Ainda ser conhecedor das sans6es civis, administrativas e criminais a que estarei

sujeito, caso 0 quanto aqui declarei nao porte estritamente a verdade.

[nome do vizinho declarante], [Nacionalidade], [estado civil], [proflssao], natural de

[cidade]/[estado], nascido aos [data de nascimento], filho de [nome do pai e da mae], portador do RG nO

[nurneracao] [orgao expedidor], CPF nO[nurneracao], residente no seguinte endereco: Rua [endereco

declarado], DECLARO que confirmo que [nome do candidato ao conselho tutelar], [nacionalidade]

[estado civil], natural de [cidade]/[estado], nascido aos [data nascimento], filho de [nome do pai e da mae],

portador do RG ° [nurneracao] [orgao expedidor], CPF n° [nurneracao], e residente no endereco: Rua
[endereco declarado], e possui residencia ha mais de 02 (dois) anos no municipio de Angulo/Pr.

DECLARACAo DE RESIDENCIA

ANEXO I
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Assinatura do candidato

Angulo, de de 2019

Docu mentos apresentados 1:
( ) Fotoc6pia de identidade ( ) Declaracao/ Atestado medico comprovando

aptidao ffsica
( ) Fotoc6pia do CPF ( ) Certidao de quitacao do Cart6rio Eleitoral
( ) Fotoc6pia CNH-Carteira Nacional de Habilitacao ( ) Certidao negativa de antecedentes criminais de

ambito estadual (comarca de Santa Fe e Astorga)
( ) Fotoc6pia do diploma escolar (Ensino Medic) ( ) Certidao negativa de antecedentes criminais de

ambito federal
( ) Fotoc6pia do certificado de reservista ( ) Outros
( ) Comprovante de residencia anterior a abril de
2017 ou declaracao de vizinhos

Nome: __

Profissao: _

Endereco: _

Local de trabalho: __

Telefone: _

Escolaridade: __

REQUERIMENTO DE INSCRICAo DO CANDIDATO

Municipio de Angulo - Estado do Parana
Conselho Municipal dos Direitos da crlanca e do Adolescente

Comissao Organizadora do Processo Eleitoral para os Conselhos Tutelares

ANEXO II
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Presidente da Comissao

Angulo, de de2019

Motivos: _

( ) lnscricao deferida ( ) lnscricao indeferida

Parecer da comissao eleitoral
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