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RESOLUÇÃONº001/2019
INSTITUI A COMISSÃO ESPECIAL RESPONSÁVEL
PELO PROCESSO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR NO MUNICÍPIO DE ITAETÊ PARA O
QUATRIÊNIO2020/20203.
OCONSELHOMUNICIPALDOSDIREITOSDACRIANÇAEDOADOLESCENTEDEITAETÊ/BAHIA
–CMDCA,emreuniãonodia29demarçode2019,nosalãodereuniõesdaSecretariaMunicipalde
AssistênciaSocialdeItaetê,econsiderandoodispostonoArt.17e18daLeimunicipalNº727/2018,
de25deoutubrode2018,baixaaseguinteresolução:

Art.1ºInstituirComissãoEspecialEleitoralcomoobjetivodeconduziroprocessodeescolha
dos membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 2020/2023, composto por três fases
eliminatórias:inscrição,testedeconhecimentoespecíficoeeleiçãodoscandidatosaprovados;

Art.2º  Integram a Comissão Especial Eleitoral, formada por três representantes
governamentaisetrêsrepresentantesdasociedadecivil,osseguintesconselheiros:EDNADASILVA,
ILTON JANIO NOVAES SANTANA, CRISTIANE MARA PORTUGAL, SIRLEI DA SILVA, EVANILDA DOS
SANTOSDEJESUS,LUZINEIACONCEIÇÃODEALMEIDA.

§1ºAComissãoEspecialEleitoralserácoordenadapelopresidentedoCMDCA,aSra.EDNA
DASILVA;

§2ºNãopoderãofazerpartedaComissão,osconselheirosqueconcorrerãoaoprocessode
escolha dos membros do Conselho Tutelar ou que possuam cônjuge, companheiro, ainda que em
uniãohomoafetiva,ouparentesemlinhareta,colateralouporafinidade,atéoterceirograu,como:
filhos,pais,irmãos,enteados,padrasto,madrastaoutios,queirãoparticipardoprocesso;

§3ºCasoalgummembrodoCMDCAvenhaatornarseimpedidoporcontadodispostono§
2o deste artigo, será afastado da Comissão, sendo substituído por qualquer outro conselheiro,
inclusivesuplente;



Itaetê,29demarçode2019.


EDNADASILVA
PresidentedoCMDCA
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RESOLUÇÃO No 002/2019 DO CMDCA  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE QUE REGULAMENTA O PROCESSO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO
MUNICÍPIODEITAETÊPARAOQUATRIÊNIO2020/2023.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itaetê, através da comissão
Especial instituída conforme a Resolução 001/2019 como responsável pela eleição do Conselho
Tutelardomunicípioparaoquatriênio2020/2023,emreuniãonodia01deAbrilde2019,nosalão
dereuniõesdaSecretariaMunicipaldeAssistênciaSocialdeItaetê,considerandoodispostonoArt.
9º,17e18daLeiMunicipalNº727/2017,de25deoutubrode2017,quetratadaCompetênciadesse
Órgão,baixaaseguinteresolução:

1.DOPROCESSODEESCOLHA
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do Município de Itaetê
torna público o Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar para o
quatriênio2020/2023,disciplinado combasena Leino8.069/90(ECA),na Resoluçãono139/2010
(alterada pela Resolução no 170/2014 do CONANDA), na Lei Municipal Nº727/2017, de 25 de
outubro de 2017 e na Resolução no 002/2019 do CMDCA, sendo realizado sob a responsabilidade
deste e a fiscalização da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, mediante as condições
estabelecidasnesteedital;

2.DOCONSELHOTUTELAR

2.1 O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedadedezelarpelocumprimentodosdireitosdacriançaedoadolescente.
2.2 Em cada Município e em cada Região Administrativa haverá, no mínimo, 01 (um) Conselho
Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 05 (cinco) membros,
escolhidospelapopulaçãolocalparamandatode04(quatro)anos,permitida01(uma)recondução,
mediantenovoprocessodeescolha.
2.3Oprocessodeescolhaparaafunçãodeconselheirotutelarseráparaopreenchimentodecinco
membrostitularesecincomembrossuplentes.
2.4 O CMDCA, no uso de suas atribuições, publicará editais específicos no Diário Oficial para cada
umadasfasesdoprocessodeescolhadeconselheirostutelares,queestarãotambémafixadosnos
quadrosdeavisodassecretariasmunicipaiseprefeitura.

3.DOSREQUISITOSBÁSICOSEXIGIDOS

3.1ParaacandidaturaamembrodoConselhoTutelarserãoexigidososseguintesrequisitos:
I  reconhecida idoneidade moral, observados os impedimentos legais relativos ao grau de
parentesco,emconformidadecomalegislaçãocorrespondente,semprejuízodaestritaobservância
àsdisposiçõescontidasnaSúmulaVinculanteno13doSupremoTribunalFederal–STF;
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IIidadesuperiora21(vinteeumanos);
III–residirnomunicípio;
IVescolaridademínimadeensinomédio;
V – reconhecida experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do
adolescente, no mínimo de três (03) anos devidamente comprovados e com a descrição das
atividadesdesenvolvidas.
VI – estar em pleno gozo das aptidões físicas e mentais para o exercício efetivo da função de
ConselheiroTutelar,devidamenteatestadasporprofissionaishabilitados;
VII – ser submetido a avaliação psicológica específica, realizada por profissional escolhido pela
ComissãodesignadapeloCMDCA;
VIII–seraprovadoemtestedeconhecimentodaLeifederaln.º8.069,de13dejulhode1990,de
Língua Nacional Brasileira, com conteúdo que abranjam até o nível de ensino médio e, da Lei
Orgânica do Município elaborado sob supervisão da comissão designada apelo CMDCA, com no
mínimode50%(cinquentaporcento)deacertos.
3.2.Asolicitaçãodacandidaturaéindividual,nãosendoadmitidaacomposiçãodechapas.

4.DAINSCRIÇÃO/ENTREGADOSDOCUMENTOS
4.1. A participação no presente Processo de Escolha iniciarseá pela inscrição por meio de
requerimentoeseráefetuadanoprazoenascondiçõesestabelecidasnesteEdital.
4.2. A inscrição somente será efetuada pessoalmente, na Secretaria de Assistência Social, pelo
períodode15deabrila15demaiode2019,deSegundaFeiraaSexta–Feira,das08h00às12h00e
das14h00às17h00.
4.3.Asinformaçõesprestadasnainscriçãosãodetotalresponsabilidadedocandidato.
4.4.Noatodainscrição,ocandidatodeveráapresentarosseguintesdocumentos,quedeverãoser
apresentadosemcópiasacompanhadasdosoriginaisparaadevidaconferência:
a)Duasfotos3x4.
b)CópiadaCéduladeIdentidade.
c)CópiadoCPF.
d)CópiadoTítuloEleitoralecomprovantesdevotodasúltimaseleiçõesoucertidãocorrespondente
emitidapelocartórioeleitoral.
e)Cópiadocomprovantederesidência.
f)Comprovanteoucertidãodeestabelecimentodomiciliarnomunicípio.
g)Currículoresumidocomformaçãoescolareexperiênciaprofissional.
h)Históricoescolaremitidoporentidadeoficialdeensino,comprovandoescolaridademínimade
EnsinoMédiocompleto,reconhecidopeloMEC,atéodiadainscrição.
i)Comprovantedealistamentomilitar(paracandidatosdosexomasculino).
j)Atestado/declaraçãodeidoneidademoral,nostermosdoAnexo01desteedital;
k)CertidãodeantecedentescriminaisexpedidaspelaPolíciaCivil,PolíciaFederal,JustiçaEstaduale
JustiçaFederal;
l)Pedido/Fichadeinscriçãoindividual;
m)Declaraçãoquecomproveatuaçãonaáreadainfânciaejuventudede,nomínimo,01(um)anono
município,relacionadaàpromoção,proteção,protagonismo,controlesocialegestãodapolíticados
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direitosdacriançaedoadolescente,ematé01(uma)instituiçãoregistradanoConselhoMunicipal
dosDireitosdaCriançaedoAdolescente,nostermosdoAnexo02desteedital;
n) Declaração de disponibilidade para o exercício da função pública de conselheiro tutelar com
dedicaçãoexclusiva,sobpenadassançõeslegais,nostermosdoAnexo03desteedital;
o)Declaraçãoderesponsabilidadeacercadasinformaçõesprestadasouclausulaconstantedotermo
de inscrição onde o candidato se responsabilize pelas informações prestadas no momento da
inscrição,nostermosdoAnexo04desteedital;
5.DASETAPASDOPROCESSODEESCOLHA
5.1.Inscriçõeseentregadedocumentosnoperíodode15/04/2019a15/05/2019;
5.2.Publicaçãodarelaçãodoscandidatosinscritos:24/05/2019;
5.3.Prazoparaimpugnaçãodecandidatura:05diasacontardapublicaçãodarelaçãodoscandidatos
inscritos:até29/05/2019;
5.4.Apresentaçãodedefesapelocandidatoimpugnado:até03/06/2019;
5.5.Publicaçãodojulgamentodaimpugnaçãopelacomissãoespecial:17/06/2019;
5.6.PrazopararecursoaoplenodoCMDCA:19/06/2019a24/06/2019;
5.7.Resultadodaanálisedosrecursos:28/06/2019;
5.8.Examedeconhecimentoespecíficocomcarátereliminatório,contendo20questõesdecaráter
objetivosobreaLei8.069/1990,considerandoseaptoocandidatoqueacertarnomínimo50%da
prova:14/07/2019(domingo);
5.9.Publicaçãodosresultadosdoexamedeconhecimento:18/07/2019.
5.10.Avaliaçãopsicológicaespecífica:19/07/2019a23/07/2019;
5.11.Prazopararecurso:25/07/2019a31/07/2019;
5.12.Publicaçãodarelaçãodoscandidatoshabilitados:07/07/2019;
5.13.Reuniãoparafirmarcompromisso:08/08/2019;
5.14.Divulgaçãodoslocaisdoprocessodeescolha:17/09/2019;
5.15.Prazofinalparapropagandaeleitoral:30/09/2019;
5.16.Datadoprocessodeescolhaunificado:06/10/2019;
5.17.Divulgaçãodoresultado:06/10/2019;
5.18Divulgaçãodolocalehoradarealizaçãodacapacitaçãoobrigatória:09/10/2019;
5.19.Formaçãoinicial:28/10/2019a08/11/2019
5.20.Diplomação:10/12/2019;
5.21.Posse:10/01/2020;

6.DAPRIMEIRAETAPA–ANÁLISEDADOCUMENTAÇÃOEXIGIDA
6.1 O CMDCA, por meio de sua Comissão Especial, procederá à análise dos documentos
apresentadosemconsonânciacomodispostonoitem4.4dopresenteEdital,seguidadapublicação
darelaçãodoscandidatosinscritosdentrodoprazoprevisto.
6.2 O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o número mínimo de 10 (dez)
pretendentesdevidamentehabilitados.
6.3 Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10 (dez), o Conselho Municipal dos
DireitosdaCriançaedoAdolescentepoderásuspenderotrâmitedoprocessodeescolhaeprorrogar
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o prazo para inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos
conselheirosaotérminodomandatoemcurso,conformedisposiçãodoart.13,§1odaResoluçãono
170/2014–CONANDA.
6.4  Caso não se atinja o número mínimo de 10 (dez) pretendentes habilitados, realizarseá o
certamecomonúmerodeinscriçõesquehouver.

7.DAIMPUGNAÇÃOÀSCANDIDATURAS
7.1Apartirdapublicaçãodalistadefinitivadoscandidatosinscritospoderáqualquercidadão,acima
de 18 (dezoito) anos e dotado de capacidade civil, requerer, em até 05 (cinco) dias, ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a impugnação de candidaturas, em petição
fundamentada.
7.2Ocandidatoquetevesuacandidaturaimpugnadapoderáapresentardefesanoprazode10dias.
7.3Acomissãoespecialanalisaráadefesaapresentada,podendoouvirtestemunhas,determinara
juntada de documentos e realizar diligências, conforme art. 11, §3o, I e II, da Res. 170/2014 do
CONANDA.
7.4Oresultadodaanálisedaimpugnaçãopelacomissãoespecialserádivulgadonodia17/06/2019.
7.5DadecisãoacercadaanálisedaimpugnaçãocaberárecursodocandidatoàplenáriadoCMDCA,
quedeverádecidirematé05dias.

8.DASEGUNDAETAPAEXAMEDECONHECIMENTOESPECÍFICO
8.1Oexamedeconhecimentoespecíficoocorreránodia14/07/2019(domingo).
8.2Oexamedeconhecimentoespecíficoconsistiráemprovaobjetivadecarátereliminatóriocomas
seguintesregras:
I – A prova versará exclusivamente sobre a Lei Federal no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente);
II–Oexamedeconhecimentoconstaráde20(vinte)questõesobjetivas,valendo10(dez)pontosno
total,0,5(meioponto)cadaquestão;
III–Seráaprovadoocandidatoqueobtivernotamínimade05(cinco)pontos;
IV–Aprovaseráelaboradaporumacomissãoexaminadora,compostaporprofissionaiscomnotório
ereconhecidoconhecimentosobreaLeiFederalno8.069/90.OCMDCA,noprazode10(dez)diasa
contardapublicaçãodoEdital001/2019,designaráumacomissãoexaminadora,quedeveráelaborar
o exame de conhecimento específico, analisar, corrigir e encaminhar os resultados à comissão
especial.
V  A comissão examinadora comprometese a manter sigilo acerca do conteúdo do exame
eliminatório.
VI–OresultadodoexameserápublicadonoDiárioOficialdoMunicípioouemmeioequivalenteno
dia:18/07/2019.
VIIDoresultadodoexamecaberárecursoàcomissãoespecialnoprazode05dias.
ApósanálisepelaComissãoEspecial,serádivulgadalistadoscandidatosaptosàeleição,nodia07de
Agostode2019.
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9.DATERCEIRAETAPA–DIADAESCOLHADOSCONSELHEIROS
9.1Odiadaescolhadosconselheirosocorreráemdataunificadaemtodooterritórionacional:06de
outubrode2019,das08h00às17h00.
9.2Ovotoseráfacultativoesecreto.
9.3 O eleitor poderá votar em apenas um candidato (conforme Art. 34, §1º da Lei Municipal
nº727/2017.
9.4 A divulgação dos locais de escolha ocorrerá com antecedência mínima de 20 dias da data da
escolhaunificadaecaberáaoCMDCAfazerampladivulgaçãodoslocais,utilizandotodososmeiosde
comunicaçãopossíveis.

10.DASCONDUTASVEDADAS
10.1 No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar,
oferecer,prometerouentregaraoeleitorbemouvantagempessoaldequalquernatureza,inclusive
brindesdepequenovalor.
10.2 Além dessas, são consideradas condutas vedadas aquelas previstas na legislação eleitoral, no
queforcabível,comointuitodeevitaroabusodopoderpolítico,econômico,religioso,institucional
edosmeiosdecomunicação,dentreoutros,conformeResoluçãoasereditadaposteriormente.

11.COMISSÃOESPECIAL
11.1 Fica criada a comissão especial conforme Resolução 001/2019 do CMDCA de 29 de março de
2019, de formação paritária, composta por seis membros, sendo 03 (três) conselheiros
representantes do governo municipal e 03 (três) conselheiros representantes da sociedade civil,
composta por: EDNA DA SILVA, ILTON JANIO NOVAES SANTANA, CRISTIANE MARA PORTUGAL,
SIRLEIDASILVA,EVANILDADOSSANTOSDEJESUS,LUZINEIACONCEIÇÃODEALMEIDA.

11.2Sãoimpedidosdeservirnacomissãoespecialoscônjuges,companheirosouparentesemlinha
reta,colateralouporafinidade,atéoterceirograu.Estendeseoimpedimentoaoconselheirotutelar
emrelaçãoàautoridadejudiciáriaeaorepresentantedoMinistérioPúblicocomatuaçãonaJustiça
daInfânciaedaJuventudedamesmacomarca.

12.QUARTAETAPAFORMAÇÃO
12.1.Estaetapaconsistenacapacitaçãodosconselheirostutelares,sendoobrigatóriaapresençade
todos os candidatos classificados, em no mínimo 75% da carga horária ofertada, o que será
confirmadoatravésdelistadepresença,sobpenadesuaeliminação.
12.2.AComissãodivulgaránodia09/10/2019,olocaleahoraderealizaçãodacapacitação.
12.3.Acapacitaçãoobrigatóriateráoseguinteconteúdoprogramático:
I.ESTATUTODACRIANÇAEDOADOLESCENTE(ECA)Lei8.069/1990.
II.CONSTITUIÇÃODAREPÚBLICAFEDERATIVADOBRASILDE1988(atualizada)–comênfase:TítuloII,
Capítulos1e2;TítuloIV,CapítuloIV,SeçãoISeçãoIISeçãoIII;TítuloVIII,CapítulosIaVIII;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NM8SWMD1RR+XYR0YO2NYXQ

Esta edição encontra-se no site: www.itaete.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
16 de Abril de 2019
8 - Ano IX - Nº 1519

Itaetê


TravessaCassianoVianaDias,nº24–Centro–Itaetê/Ba–CEP:46.790000
Email:cmdcaitaete@gmail.com/fone:(75)33202968
III.LeiMunicipalNº727/2017,de25deoutubrode2017–quedispõesobreapolíticaMunicipalde
atendimentoaosdireitosdacriançaedoadolescente.
12.4.Acargahoráriadacapacitaçãoseráde60horas,aserrealizadaem10dias.Sendo40horas
teóricase20horaspraticas.

13.EMPATE
13.1Emcasodeempate,terápreferêncianaclassificação,sucessivamente:ocandidatoqueobtiver
maiornotanoExamedeConhecimentoEspecífico,commaiortempodeexperiêncianapromoção,
defesaouatendimentonaáreadosdireitosdacriançaedoadolescente;ou,persistindooempate,o
candidatocomidademaiselevada.

14.DIVULGAÇÃODORESULTADOFINAL
14.1.Aofinaldetodooprocesso,aComissãoEspecialdivulgaráonomedos05(cinco)conselheiros
tutelaresescolhidosedoscincosuplentes.
15.DOSRECURSOS
15.1. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão
Especial do Processo de Escolha e protocolados na Secretaria do CMDCA, respeitados os prazos
estabelecidosnesteEdital;
15.2.Julgadososrecursos,oresultadofinalseráhomologadopeloPresidentedaComissãoEspecial
doProcessodeEscolha;
15.3.AdecisãoexaradanosrecursospelaComissãoEspecialdoProcessodeEscolhaéirrecorrívelna
esferaadministrativa.

16.DAPOSSE
16.1  A posse dos conselheiros tutelares darseá pelo Senhor Prefeito Municipal no dia 10 de
janeirode2020.
17.DISPOSIÇÕESFINAIS
17.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial, observadas as normas legais
contidasnaLeiFederalno8.069/90enaLeiMunicipalNº727/2017,de25deoutubrode2017.
17.2.Édeinteiraresponsabilidadedocandidatoacompanharapublicaçãodetodososatos,editaise
comunicadosreferentesaoprocessodeescolhaunificadodosconselheirostutelares.
17.3. O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na exclusão do
candidatodopleito.
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Itaetê,Bahia,01deAbrilde2019.

EDNADASILVA
PresidentedoCMDCA
PresidentedaComissãoEspecial


ILTONJANIONOVAESSANTANA
MembrodaComissãoEspecial


CRISTIANEMARAPORTUGAL
MembrodaComissãoEspecial

SIRLEIDASILVA
MembrodaComissãoEspecial

EVANILDADOSSANTOSDEJESUS
MembrodaComissãoEspecial


LUZINEIACONCEIÇÃODEALMEIDA
MembrodaComissãoEspecial
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CONSELHOMUNICIPALDOSDIREITOSDACRIANÇAEDOADOLESCENTE
ELEIÇÃODOCONSELHOTUTELARDOMUNICÍPIODEITAETÊPARAOQUATRIÊNIO
2020/2023.

EDITALN.o001/2019

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
ITAETÊ,BAHIA,nousodesuasatribuições,divulgaoperíododeinscriçõesdecandidatosaocargode
conselheiro tutelar para o quatriênio 2020/2023. As inscrições serão feitas junto a Secretaria de
AssistênciaSocialdeItaetê,situadanaTravessaCassianoVianaDias,nº24–Centro–Itaetê/Ba.

1.DOPROCESSODEESCOLHA
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do Município de Itaetê
torna público o Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar para o
quatriênio2020/2023,disciplinado combasena Leino8.069/90(ECA),na Resoluçãono139/2010
(alterada pela Resolução no 170/2014 do CONANDA), na Lei Municipal Nº727/2017, de 25 de
outubro de 2017 e na Resolução no 002/2019 do CMDCA, sendo realizado sob a responsabilidade
deste e a fiscalização da  Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, mediante as condições
estabelecidasnesteedital;

2.DOCONSELHOTUTELAR

2.1 O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedadedezelarpelocumprimentodosdireitosdacriançaedoadolescente.
2.2 Em cada Município e em cada Região Administrativa haverá, no mínimo, 01 (um) Conselho
Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 05 (cinco) membros,
escolhidospelapopulaçãolocalparamandatode04(quatro)anos,permitida01(uma)recondução,
mediantenovoprocessodeescolha.
2.3Oprocessodeescolhaparaafunçãodeconselheirotutelarseráparaopreenchimentodecinco
membrostitularesecincomembrossuplentes.
2.4 O CMDCA, no uso de suas atribuições, publicará editais específicos no Diário Oficial para cada
umadasfasesdoprocessodeescolhadeconselheirostutelares,queestarãotambémafixadosnos
quadrosdeavisodassecretariasmunicipaiseprefeitura.

3.DOSREQUISITOSBÁSICOSEXIGIDOS

3.1ParaacandidaturaamembrodoConselhoTutelarserãoexigidososseguintesrequisitos:
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I  reconhecida idoneidade moral, observados os impedimentos legais relativos ao grau de
parentesco,emconformidadecomalegislaçãocorrespondente,semprejuízodaestritaobservância
àsdisposiçõescontidasnaSúmulaVinculanteno13doSupremoTribunalFederal–STF;
IIidadesuperiora21(vinteeumanos);
III–residirnomunicípio;
IVescolaridademínimadeensinomédio;
V – reconhecida experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do
adolescente, no mínimo de três (03) anos devidamente comprovados e com a descrição das
atividadesdesenvolvidas.
VI – estar em pleno gozo das aptidões físicas e mentais para o exercício efetivo da função de
ConselheiroTutelar,devidamenteatestadasporprofissionaishabilitados;
VII – ser submetido a avaliação psicológica específica, realizada por profissional escolhido pela
ComissãodesignadapeloCMDCA;
VIII–seraprovadoemtestedeconhecimentodaLeifederaln.º8.069,de13dejulhode1990,de
Língua Nacional Brasileira, com conteúdo que abranjam até o nível de ensino médio e, da Lei
Orgânica do Município elaborado sob supervisão da comissão designada apelo CMDCA, com no
mínimode50%(cinquentaporcento)deacertos.
3.2.Asolicitaçãodacandidaturaéindividual,nãosendoadmitidaacomposiçãodechapas.

4.DAINSCRIÇÃO/ENTREGADOSDOCUMENTOS
4.1. A participação no presente Processo de Escolha iniciarseá pela inscrição por meio de
requerimentoeseráefetuadanoprazoenascondiçõesestabelecidasnesteEdital.
4.2. A inscrição somente será efetuada pessoalmente, na Secretaria de Assistência Social, pelo
períodode15deabrila15demaiode2019,deSegundaFeiraaSexta–Feira,das08h00às12h00e
das14h00às17h00.
4.3.Asinformaçõesprestadasnainscriçãosãodetotalresponsabilidadedocandidato.
4.4.Noatodainscrição,ocandidatodeveráapresentarosseguintesdocumentos,quedeverãoser
apresentadosemcópiasacompanhadasdosoriginaisparaadevidaconferência:
a)Duasfotos3x4.
b)CópiadaCéduladeIdentidade.
c)CópiadoCPF.
d)CópiadoTítuloEleitoralecomprovantesdevotodasúltimaseleiçõesoucertidãocorrespondente
emitidapelocartórioeleitoral.
e)Cópiadocomprovantederesidência.
f)Comprovanteoucertidãodeestabelecimentodomiciliarnomunicípio.
g)Currículoresumidocomformaçãoescolareexperiênciaprofissional.
h)Históricoescolaremitidoporentidadeoficialdeensino,comprovandoescolaridademínimade
EnsinoMédiocompleto,reconhecidopeloMEC,atéodiadainscrição.
i)Comprovantedealistamentomilitar(paracandidatosdosexomasculino).
j)Atestado/declaraçãodeidoneidademoral,nostermosdoAnexo01desteedital;
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k)CertidãodeantecedentescriminaisexpedidaspelaPolíciaCivil,PolíciaFederal,JustiçaEstaduale
JustiçaFederal;
l)Pedido/Fichadeinscriçãoindividual;
m)Declaraçãoquecomproveatuaçãonaáreadainfânciaejuventudede,nomínimo,01(um)anono
município,relacionadaàpromoção,proteção,protagonismo,controlesocialegestãodapolíticados
direitosdacriançaedoadolescente,ematé01(uma)instituiçãoregistradanoConselhoMunicipal
dosDireitosdaCriançaedoAdolescente,nostermosdoAnexo02desteedital;
n) Declaração de disponibilidade para o exercício da função pública de conselheiro tutelar com
dedicaçãoexclusiva,sobpenadassançõeslegais,nostermosdoAnexo03desteedital;
o)Declaraçãoderesponsabilidadeacercadasinformaçõesprestadasouclausulaconstantedotermo
de inscrição onde o candidato se responsabilize pelas informações prestadas no momento da
inscrição,nostermosdoAnexo04desteedital;
5.DASETAPASDOPROCESSODEESCOLHA
5.1.Inscriçõeseentregadedocumentosnoperíodode15/04/2019a15/05/2019;
5.2.Publicaçãodarelaçãodoscandidatosinscritos:24/05/2019;
5.3.Prazoparaimpugnaçãodecandidatura:05diasacontardapublicaçãodarelaçãodoscandidatos
inscritos:até29/05/2019;
5.4.Apresentaçãodedefesapelocandidatoimpugnado:até03/06/2019;
5.5.Publicaçãodojulgamentodaimpugnaçãopelacomissãoespecial:17/06/2019;
5.6.PrazopararecursoaoplenodoCMDCA:19/06/2019a24/06/2019;
5.7.Resultadodaanálisedosrecursos:28/06/2019;
5.8.Examedeconhecimentoespecíficocomcarátereliminatório,contendo20questõesdecaráter
objetivosobreaLei8.069/1990,considerandoseaptoocandidatoqueacertarnomínimo50%da
prova:14/07/2019(domingo);
5.9.Publicaçãodosresultadosdoexamedeconhecimento:18/07/2019.
5.10.Avaliaçãopsicológicaespecífica:19/07/2019a23/07/2019;
5.11.Prazopararecurso:25/07/2019a31/07/2019;
5.12.Publicaçãodarelaçãodoscandidatoshabilitados:07/07/2019;
5.13.Reuniãoparafirmarcompromisso:08/08/2019;
5.14.Divulgaçãodoslocaisdoprocessodeescolha:17/09/2019;
5.15.Prazofinalparapropagandaeleitoral:30/09/2019;
5.16.Datadoprocessodeescolhaunificado:06/10/2019;
5.17.Divulgaçãodoresultado:06/10/2019;
5.18Divulgaçãodolocalehoradarealizaçãodacapacitaçãoobrigatória:09/10/2019;
5.19.Formaçãoinicial:28/10/2019a08/11/2019
5.20.Diplomação:10/12/2019;
5.21.Posse:10/01/2020;

6.DAPRIMEIRAETAPA–ANÁLISEDADOCUMENTAÇÃOEXIGIDA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NM8SWMD1RR+XYR0YO2NYXQ

Esta edição encontra-se no site: www.itaete.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Itaetê

Terça-feira
16 de Abril de 2019
13 - Ano IX - Nº 1519


TravessaCassianoVianaDias,nº24–Centro–Itaetê/Ba–CEP:46.790000
Email:cmdcaitaete@gmail.com/fone:(75)33202968
6.1 O CMDCA, por meio de sua Comissão Especial, procederá à análise dos documentos
apresentadosemconsonânciacomodispostonoitem4.4dopresenteEdital,seguidadapublicação
darelaçãodoscandidatosinscritosdentrodoprazoprevisto.
6.2 O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o número mínimo de 10 (dez)
pretendentesdevidamentehabilitados.
6.3 Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10 (dez), o Conselho Municipal dos
DireitosdaCriançaedoAdolescentepoderásuspenderotrâmitedoprocessodeescolhaeprorrogar
o prazo para inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos
conselheirosaotérminodomandatoemcurso,conformedisposiçãodoart.13,§1odaResoluçãono
170/2014–CONANDA.
6.4  Caso não se atinja o número mínimo de 10 (dez) pretendentes habilitados, realizarseá o
certamecomonúmerodeinscriçõesquehouver.

7.DAIMPUGNAÇÃOÀSCANDIDATURAS
7.1Apartirdapublicaçãodalistadefinitivadoscandidatosinscritospoderáqualquercidadão,acima
de 18 (dezoito) anos e dotado de capacidade civil, requerer, em até 05 (cinco) dias, ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a impugnação de candidaturas, em petição
fundamentada.
7.2Ocandidatoquetevesuacandidaturaimpugnadapoderáapresentardefesanoprazode10dias.
7.3Acomissãoespecialanalisaráadefesaapresentada,podendoouvirtestemunhas,determinara
juntada de documentos e realizar diligências, conforme art. 11, §3o, I e II, da Res. 170/2014 do
CONANDA.
7.4Oresultadodaanálisedaimpugnaçãopelacomissãoespecialserádivulgadonodia17/06/2019.
7.5DadecisãoacercadaanálisedaimpugnaçãocaberárecursodocandidatoàplenáriadoCMDCA,
quedeverádecidirematé05dias.

8.DASEGUNDAETAPAEXAMEDECONHECIMENTOESPECÍFICO
8.1Oexamedeconhecimentoespecíficoocorreránodia14/07/2019(domingo).
8.2Oexamedeconhecimentoespecíficoconsistiráemprovaobjetivadecarátereliminatóriocomas
seguintesregras:
I – A prova versará exclusivamente sobre a Lei Federal no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente);
II–Oexamedeconhecimentoconstaráde20(vinte)questõesobjetivas,valendo10(dez)pontosno
total,0,5(meioponto)cadaquestão;
III–Seráaprovadoocandidatoqueobtivernotamínimade05(cinco)pontos;
IV–Aprovaseráelaboradaporumacomissãoexaminadora,compostaporprofissionaiscomnotório
ereconhecidoconhecimentosobreaLeiFederalno8.069/90.OCMDCA,noprazode10(dez)diasa
contardapublicaçãodoEdital001/2019,designaráumacomissãoexaminadora,quedeveráelaborar
o exame de conhecimento específico, analisar, corrigir e encaminhar os resultados à comissão
especial.
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V  A comissão examinadora comprometese a manter sigilo acerca do conteúdo do exame
eliminatório.
VI–OresultadodoexameserápublicadonoDiárioOficialdoMunicípioouemmeioequivalenteno
dia:18/07/2019.
VIIDoresultadodoexamecaberárecursoàcomissãoespecialnoprazode05dias.
ApósanálisepelaComissãoEspecial,serádivulgadalistadoscandidatosaptosàeleição,nodia07de
Agostode2019.


9.DATERCEIRAETAPA–DIADAESCOLHADOSCONSELHEIROS
9.1Odiadaescolhadosconselheirosocorreráemdataunificadaemtodooterritórionacional:06de
outubrode2019,das08h00às17h00.
9.2Ovotoseráfacultativoesecreto.
9.3 O eleitor poderá votar em apenas um candidato (conforme Art. 34, §1º da Lei Municipal
nº727/2017.
9.4 A divulgação dos locais de escolha ocorrerá com antecedência mínima de 20 dias da data da
escolhaunificadaecaberáaoCMDCAfazerampladivulgaçãodoslocais,utilizandotodososmeiosde
comunicaçãopossíveis.

10.DASCONDUTASVEDADAS
10.1 No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato doar,
oferecer,prometerouentregaraoeleitorbemouvantagempessoaldequalquernatureza,inclusive
brindesdepequenovalor.
10.2 Além dessas, são consideradas condutas vedadas aquelas previstas na legislação eleitoral, no
queforcabível,comointuitodeevitaroabusodopoderpolítico,econômico,religioso,institucional
edosmeiosdecomunicação,dentreoutros,conformeResoluçãoasereditadaposteriormente.

11.COMISSÃOESPECIAL
11.1 Fica criada a comissão especial conforme Resolução 001/2019 do CMDCA de 29 de março de
2019, de formação paritária, composta por seis membros, sendo 03 (três) conselheiros
representantes do governo municipal e 03 (três) conselheiros representantes da sociedade civil,
composta por: EDNA DA SILVA, ILTON JANIO NOVAES SANTANA, CRISTIANE MARA PORTUGAL,
SIRLEIDASILVA,EVANILDADOSSANTOSDEJESUS,LUZINEIACONCEIÇÃODEALMEIDA.

11.2Sãoimpedidosdeservirnacomissãoespecialoscônjuges,companheirosouparentesemlinha
reta,colateralouporafinidade,atéoterceirograu.Estendeseoimpedimentoaoconselheirotutelar
emrelaçãoàautoridadejudiciáriaeaorepresentantedoMinistérioPúblicocomatuaçãonaJustiça
daInfânciaedaJuventudedamesmacomarca.

12.QUARTAETAPAFORMAÇÃO
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12.1.Estaetapaconsistenacapacitaçãodosconselheirostutelares,sendoobrigatóriaapresençade
todos os candidatos classificados, em no mínimo 75% da carga horária ofertada, o que será
confirmadoatravésdelistadepresença,sobpenadesuaeliminação.
12.2.AComissãodivulgaránodia09/10/2019,olocaleahoraderealizaçãodacapacitação.
12.3.Acapacitaçãoobrigatóriateráoseguinteconteúdoprogramático:
I.ESTATUTODACRIANÇAEDOADOLESCENTE(ECA)Lei8.069/1990.
II.CONSTITUIÇÃODAREPÚBLICAFEDERATIVADOBRASILDE1988(atualizada)–comênfase:TítuloII,
Capítulos1e2;TítuloIV,CapítuloIV,SeçãoISeçãoIISeçãoIII;TítuloVIII,CapítulosIaVIII;
III.LeiMunicipalNº727/2017,de25deoutubrode2017–quedispõesobreapolíticaMunicipalde
atendimentoaosdireitosdacriançaedoadolescente.
12.4.Acargahoráriadacapacitaçãoseráde60horas,aserrealizadaem10dias.Sendo40horas
teóricase20horaspraticas.

13.EMPATE
13.1Emcasodeempate,terápreferêncianaclassificação,sucessivamente:ocandidatoqueobtiver
maiornotanoExamedeConhecimentoEspecífico,commaiortempodeexperiêncianapromoção,
defesaouatendimentonaáreadosdireitosdacriançaedoadolescente;ou,persistindooempate,o
candidatocomidademaiselevada.

14.DIVULGAÇÃODORESULTADOFINAL
14.1.Aofinaldetodooprocesso,aComissãoEspecialdivulgaráonomedos05(cinco)conselheiros
tutelaresescolhidosedoscincosuplentes.
15.DOSRECURSOS
15.1. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão
Especial do Processo de Escolha e protocolados na Secretaria do CMDCA, respeitados os prazos
estabelecidosnesteEdital;
15.2.Julgadososrecursos,oresultadofinalseráhomologadopeloPresidentedaComissãoEspecial
doProcessodeEscolha;
15.3.AdecisãoexaradanosrecursospelaComissãoEspecialdoProcessodeEscolhaéirrecorrívelna
esferaadministrativa.

16.DAPOSSE
16.1  A posse dos conselheiros tutelares darseá pelo Senhor Prefeito Municipal no dia 10 de
janeirode2020.
17.DISPOSIÇÕESFINAIS
17.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial, observadas as normas legais
contidasnaLeiFederalno8.069/90enaLeiMunicipalNº727/2017,de25deoutubrode2017.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NM8SWMD1RR+XYR0YO2NYXQ

Esta edição encontra-se no site: www.itaete.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Terça-feira
16 de Abril de 2019
16 - Ano IX - Nº 1519

Itaetê


TravessaCassianoVianaDias,nº24–Centro–Itaetê/Ba–CEP:46.790000
Email:cmdcaitaete@gmail.com/fone:(75)33202968
17.2.Édeinteiraresponsabilidadedocandidatoacompanharapublicaçãodetodososatos,editaise
comunicadosreferentesaoprocessodeescolhaunificadodosconselheirostutelares.
17.3. O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na exclusão do
candidatodopleito.

Itaetê,Bahia,03deAbrilde2019.
EdnadaSilva
PresidentedoCMDCA
PresidentedaComissãoEleitoral


ANEXO01

DECLARAÇÃODEIDONEIDADEMORAL


Declaramos que o (a) Sr. (a)___________________________________________, meu
conhecido, tem conduta ilibada e plena idoneidade moral, não tendo conhecimento de
nenhum fato que o desabone ou contraindique para fins de candidatura ao cargo de
conselheirotutelardomunicípiodeItaetêparaquatriênio2020/2023,conformerequisitos
determinadospelaLeiMunicipalNº727/2017,de25deoutubrode2017.

Itaetê,_______de__________________________de2019

__________________________________________________________
Nome:
RG:
CPF:
TítuloZonaSeção:
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__________________________________________________________
Nome:
RG:
CPF:
TítuloZonaSeção



ANEXO02

ATESTADODEEXPERIÊNCIA


Declaramos que o (a) Sr. (a) ____________________________________________,
trabalhou no período de ______ a ______ nesta entidade de promoção, proteção,
protagonismo,controlesocialougestãodapolíticadosdireitosdacriançaedoadolescente
do município de _________________, na função de ______________________________
não havendo, no que nos compete, nenhum fato que desabone sua conduta pessoal ou
profissional.

Itaetê,___________de__________________de2019

____________________________________________________________
Nomedaentidade:
CNPJ/CPF:
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ANEXO03

DECLARAÇÃODEDISPONIBILIDADE

Eu,

__________________________________________________

DECLARO

ter

disponibilidade plena para o exercício da função pública de conselheiro tutelar, com
dedicaçãoexclusiva,sobpenadassançõeslegais.

Itaetê,_________de________________de2019.

___________________________________________________________
Nome:
RG:




CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NM8SWMD1RR+XYR0YO2NYXQ

Esta edição encontra-se no site: www.itaete.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Itaetê

Terça-feira
16 de Abril de 2019
19 - Ano IX - Nº 1519


TravessaCassianoVianaDias,nº24–Centro–Itaetê/Ba–CEP:46.790000
Email:cmdcaitaete@gmail.com/fone:(75)33202968











ANEXO04

DECLARAÇÃODERESPONSABILIDADE

Eu,_____________________________________________RESPONSABILIZOMEpelaveracidadedas
informações prestadas, no momento da inscrição, com a finalidade de candidatura ao cargo de
conselheiro tutelar do município de Itaete para o quatriênio 2020/2023 e estar ciente de todos os
requisitos exigidos conforme Lei Municipal Nº727/2017, de 25 de outubro de 2017 constante no
termodeinscrição.

Itaetê,_______de_____________________de2019.

______________________________________________________________
NOME:
RG:
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