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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Inscrições: 

PERÍODO: DE 04 DE MARÇO A 23 DE MARÇO DE 2022. 

POSTO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL:  

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Rua. São Vicente de Paulo, 132 — Centro — Santa Efigênia de Minas / MG 

HORÁRIO: de 08h às 11h e das 12h às 15h. Exceto aos sábados, domingos e feriados. 

Provas objetivas: 

DATA: 26/03/2022 (Sábado) 
LOCAL: Escola Municipal Andrelina Pereira da Silva 
Rua. Santo Antonio, n°: 05 — Centro — Santa Efigenia de Minas / MG 

HORÁRIO: 13h ás 16h 

Processo de Escolha 

DATA: 17 de Abril de 2022 
HORARIO: 08h00 às 16h00 ( Domingo) 
LOCAL: Centro de Eventos Sociais 
Rua: Santo Antônio s/n centro — Santa Efigenia de. Minas 

Disciplina da prova 
objetiva 

FUNÇÃO: Conselheiro Tutelar 
Conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) — Lei Federal n° 
8.069/1990 
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EDITAL 01/2022 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - de Santa 
Efigênia de Minas - MG — CMDCA/MG, no uso de suas atribuiçães legais, vem tornar público pelo 
presente Edital os procedimentos para o processo Suplementar Simplificado para prover cadastro 
de reserva de membros suplentes do cargo de Conselheiro Tutelar no município de Santa Efigênia 
de Minas para complementação do mandato atual, de acordo com a Lei Federal n° 8.069/90 e Lei 
Minicipal N°169/2015. 

1. DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital suplementar é regido por esta resolução, pelo presente edital, e 
aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da criança e do adolescente de Santa Efigênia 
de Minas e a lei Municipal n° 169/ 2015. 

1.2 - O processo de escolha para condição de suplente da função de conselheiro tutelar 
ocorerá por voto direto, secreto e facultativo de cidadãos maiores de 16 anos, que já estão 
aptos para participar de processos eletivos, residentes no município de Santa Efigênia de 
Minas. 

2. DO CONSELHO TUTELAR 

2.1 O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, é encarregado de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

2.2 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as seguintes 
diretrizes: 

a) A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas, em 
conformidade com o disposto no art. 5°, inciso II. da Resolução n° 170/2014, do CONANDA: 

b) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverá criar uma 
Comissão Especial, instituída por meio de publicação no quadro de aviso da prefeitura Municipal 
em de composição paritária entre conselheiros representantes do governo e conselheiros da 
sociedade civil, para a realização do Processo de Escolha suplementar dos membros do 
Conselho Tutelar; 

c) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, 
publicará Edital no quadro de aviso, ou meio equivalente, para cada uma das fases do processo 
de escolha de conselheiros tutelares, os quais deverão dispor sobre: 
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I - a documentação exigida aos candidatos para que possam concorrer no processo eleitoral; 

II - as regras do processo de escolha definida no edital, contendo as condutas permitidas e 

vedadas aos candidatos; 

III as sanções previstas aos candidatos no caso de descumprimento das regras do Processo de 

Escolha em Data Definida. 

IV- a regulamentação quanto as fases de impugnação, recurso e outras do Processo de Escolha. 

V-as vedações. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNCÃO DE  

CONSELHEIRO TUTELAR 

a) ter reconhecida idoneidade moral, comprovada por folhas e certidões de antecedentes 

criminais extraídas na esfera Estadual e Militar. 

b) ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

c) residir no Município; 

d) ser aprovado em prova de conhecimentos gerais; 

f) ter concluído o ensino médio. 

3.1 DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERACÃO  

3.2 Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva em 

jornada de 40 horas semanais. 

3.30 valor do vencimento mensal será de 1 (um) salário mínimo, bem como gozarão de ferias, 

Direitos previstos no art. 134 da Lei Federal n° 8.069/90 — Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

4. DAS ATRIBUICÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

4.2 As atribuições dos membros do conselho tutelar estão previstas no art. 136 da Lei Federal n° 

8.069/90 — Estatuto da Criança e do Adolescente. 

5. DA COMISSÃO ESPECIAL  

5.1 A Comissão Especial do Processo de Escolha é encarregada de analisar os pedidos de 

registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos. 

5.2 É facultado a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 3 (três) dias contados da publicação 
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citada acima, as candidaturas que não atendam aos requisitos exigidos, indicando no 

instrumento impugnatório os elementos probatórios. 

5.3- A Comissão Especial deverá notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo 

para apresentação de defesa. 

5.4 - A Comissão Especial realizará reunião para decidir acerca da impugnação da candidatura, 

podendo, se necessário, ouvir testemunhas, determinar a juntada de documentos, assim 

como realização de outras diligências. 

5.5 - Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada caberá 

recurso à plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se 

reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade. 

Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial fará publicar a relação dos candidatos 

habilitados, com envio de cópia ao Ministério Público. 

5.7 - A Comissão Especial deverá realizar reunião destinada a dar conhecimento formal quanto às 

regras de campanha dos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão 

compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação 

local e nas Resoluções do Conanda 

5.8- A Comissão Especial estimulará e facilitará o encaminhamento de notícias de fatos que 

constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem. 

5.9- A Comissão Especial deverá analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os 

pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação; 

5.10 - O CMDCA deverá organizar e prestar apoio administrativo ao Processo de Escolha 

suplementar que ocorrerá no dia 17 de Abril de 2022 

1 1 - O CMDCA deverá escolher e divulgar os locais de votação. 

5.12 - A Comissão Especial deverá divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial 

da votação. 

6. DOS IMPEDIMENTOS 

6.1 São impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendentes e descendentes, 

sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, tio e sobrinho. padrasto ou madrasta e enteado, 

conforme previsto no Art.140 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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6.2 São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ainda que 

em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau, inclusive, conforme previsto na Resolução 170/2014, publicada pelo CONANDA. 

6.3 Estende-se o impedimento da disposição acima ao conselheiro tutelar que tenha as relações 

dispostas com autoridade judiciária e com o representante do Ministério Público com atuação 

na Justiça da Infância e da Juventude da mesma Comarca. 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA 

7.1 As Etapas do Processo de Escolha suplementar deverão ser organizadas da seguinte forma: 

I- Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos; 

II- Segunda Etapa: Análise da documentação exigida; 

III- Terceira Etapa: Exame de conhecimento teórico; 

IV-Quarta Etapa: aprovação e homologação das candidaturas; 

V-Quinta Etapa: Dia do Processo de Escolha em Data Definida; 

VI- Sexta Etapa: Formação inicial; 

VII- Sétima Etapa: Diplomação e Posse. 

fit DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRICÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

8.1. A participação no presente Processo de Escolha em data definida iniciar-se-á pela 

inscrição por meio de requerimento em meio digital e/ou pessoalmente, e será efetuada 

no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital. 

8.2. A inscrição será efetuada pessoalmente, logo após a publicação do Edital do Processo de 

Escolha dos pretendentes à função de conselheiro tutelar conforme previsto na Resolução 

N° 02/2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

8.3. As inscrições serão realizadas no período de 08:00 horas de 04 de Março de 2022 às 

16:00 horas do dia 23 de março de 2022. na Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Rua São Vicente de Paula, n°:132 - Santa Efigênia de Minas - MG. 

8.4. A veracidade das informações prestadas na Inscrição são de total responsabilidade do 

candidato. 

8.5. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos. 

Preencher requerimento, em modelo próprio, a ser fornecido no local da inscrição, no qual 

declare atender às condições exigidas para a inscrição e submeter-se às normas 
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expressas deste edital; 

8.7. A comprovação de idoneidade moral far-se-á por apresentação de certidão de 

antecedentes criminais extraídas na esfera estadual e militar; 

8.8. A comprovação de idade será mediante apresentação de cópia de documento oficial de 

identidade; 

8.9. A comprovação de residência deverá ser por conta de luz, telefone, água, IPTU ou outro 

documento oficial hábil, evidenciando o período de dois anos imediatamente anteriores à 

data da inscrição; 

8.10. A comprovação de escolaridade far-se-á através da apresentação de cópia do diploma 

de conclusão do ensino médio. 

8.11. O candidato, com deficiência que necessitar de qualquer tipo de condição especial para a 

realização da prova de conhecimento deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, 

indicando os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos), o qual será 

atendido dentro de critérios de viabilidade e razoabilidade. 

9. DA SEGUNDA ETAPA — ANÁLISE DA DOCUMENTACÃO EXIGIDA 

9.1. A Comissão Especial procederá à análise da documentação exigida prevista na Resolução 

e no Edital publicados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

9.2. A análise dos documentos será realizada após o encerramento do prazo para recebimento 

da documentação. 

10.DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS  

10.1. A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos habilitados a participar do processo 

de escolha, no prazo de 05 (cinco) dias, qualquer cidadão maior de 18 anos e legalmente 

capaz poderá requerer a impugnação do postulante, em petição devidamente 

fundamentada. 

10.2. Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o postulante será excluído 

sumariamente do Processo de Escolha em Data Definida, sem prejuízo do 

encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida 

responsabilização legal. 

10.3. O candidato impugnado terá 05 (cinco) dias após a data de publicação da lista dos 

habilitados e não habilitados para apresentar sua defesa. 
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10.4. Após análise da documentação pela Comissão Especial será publicada a lista dos 

candidatos habilitados a participarem do Processo de Escolha em data Unificada, que 

ocorrerá no dia 17 de abril de 2022. 

10.5. No dia , será publicada a lista de candidatos habilitados e não habilitados para o certame. 

10.6. O candidato não habilitado terá o prazo de 03 (três) dias após a data da publicação para 

apresentar recurso a Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada. 

11.  DA TERCEIRA ETAPA - EXAME DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

11.1. A prova de conhecimentos versará sobre a Lei Federal n°. 8.069/90- Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) e suas posteriores atualizações. 

11.2. A prova constará de 30 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas para cada 

questão, sendo cada questão no valor de 01 ponto, no total de 30 pontos. 

11.3. O candidato terá 3 horas para realizar a prova. 

11.4. A prova será realizada no dia 26/03/2022 com início às 13:00 horas, na Escola 

Municipal Andrelina Pereira da Silva, Endereço: Rua Santo Antonio, n°:05 Centro - Santa 

Efigênia de Minas. 

11.5. Caso haja necessidade de alterar dia, horário e local de realização das provas, a Comissão 

Organizadora publicará as alterações, em todos os locais onde o Edital tiver sido afixado, 

com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

11.6. É de responsabilidade do candidato acompanhar nos locais onde o Edital for publicado 

eventuais alterações no que diz respeito ao dia, horário e local de realização das provas. 

11.7. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos, antes da hora marcada para o seu início, munidos de lápis, borracha, 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, protocolo de inscrição e de documento oficial 

de identidade. 

11.8. No momento da prova não será permitida consulta a textos legais nem tampouco à 

doutrina sobre a matéria. 

11.9 Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, ou segunda 

chamada para as provas. 

11.10 Será excluído do processo de escolha o candidato que, por qualquer motivo, faltar às 

provas ou, durante a sua realização, for flagrado comunicando-se com outro candidato ou com 
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pessoas estranhas, por gestos, oralmente, por escrito, por meio eletrônico ou não. 

11. 11. Será automaticamente excluído do processo de escolha o candidato que na prova por 

qualquer motivo, faltar conhecimentos específicos: 

12 DA QUARTA ETAPA — APROVAÇÃO E HOMOLOGACÃO DAS CANDIDATURAS 

12.1 O registro da candidatura constitui ato formal, lavrado em documento subscrito pelo CMDCA, 

e será assegurado ao candidato que: 

12.2 Obtiver o deferimento da sua inscrição; 

12.3 alcançar o mínimo de 50% (sessenta por cento) da pontuação total atribuída à prova de 

conhecimentos gerais. 

12.4 Após a expedição do registro o candidato estará apto a divulgar a sua candidatura. 

12.5 	A lista contendo nome e número dos candidatos que obtiveram o registro de sua 

candidatura será afixada na sede do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente. 

13 DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA 

13.1 O candidato poderá divulgar a sua candidatura junto à população através de distribuição 

de panfletos, debates e seminários. 

13.2 É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública ou a 

particulares. 

13.3 O material de divulgação da candidatura não poderá veicular o nome dos patrocinadores, 

financiadores ou similares. 

13.4 Na realização de debates pelos meios de comunicação terá que ser formalizado convite a 

todos os candidatos. 

13.5 Poderão ser organizados debates desde que supervisionados pela comissão organizadora. 

13.6 Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua campanha em estrita obediência a este 

edital. 

13.7 Período licito de propaganda terá início a partir da data em que for registrada a candidatura, 

encerrando-se às 22 horas do dia anterior ao dia da votação. 

13.8 No dia da votação é vedada distribuição de panfletos, propaganda, transporte particular de 

votantes ou qualquer tipo de aliciamento. 

13.9 A candidatura à função de conselheiro tutelar é individual e sem vinculação a partido político. 

13.10 É vedada a formação de chapas entre os candidatos. 
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13.11- Proibições - Fica expressamente proibida a divulgação da candidatura que consista: 

a) em pintura ou pichação de letreiros ou outdoors nas vias públicas, nos muros e nas 

paredes de prédios públicos ou privados ou nos monumentos; 

b) em distribuição de camisetas, bonés e outros meios assemelhados. 

13.12 É vedada à propaganda nos veículos de comunicação ou qualquer outro tipo de anúncio 

em benefício de um ou mais candidatos. 

13.13 vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os 

concorrentes. 

13.14 É vedado ao conselheiro tutelar promover campanha no exercício de sua função. 

13.15 - Penalidades - o candidato que fizer uso de estrutura pública para realização de sua 

campanha ou descumprir com as regras de divulgação de sua candidatura dispostas neste edital 

será penalizado com a suspensão ou cancelamentos da candidatura ou perda do mandato. 

13.16 As denúncias relativas ao descumprimento das regras da divulgação da candidatura deverão 

ser formalizadas junto à Comissão Organizadora e poderão ser apresentadas por candidatos ou 

por qualquer pessoa. 

14 	-DA SEXTA ETAPA - PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA DEFINIDA 

14.1 Esta etapa definirá os conselheiros tutelares suplentes. 

14.2 O Processo de Escolha suplementar realizar-se-á no dia 17 de Abril de 2022, das 8h às 16 

horas, horário local, . 

14.3 O resultado oficial da votação será publicado imediatamente após a apuração por meio de 

local de destaque ou equivalente e outros instrumentos de comunicação. 

14.4 As 16h. (dezessete horas) do dia da votação serão distribuídas senhas aos presentes no local 

de votação para assegurar-lhes o direito de votar. 

14.5 candidatos poderão fiscalizar ou indicar um fiscal e um suplente para o acompanhamento do 

processo de votação e apuração. 

14.6 nome do fiscal deverá ser indicado à comissão organizadora com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias antes da votação. 

14.8 O fiscal deverá portar crachá e poderá solicitar ao presidente da mesa de votação o registro 

em ata de irregularidade identificada no processo de votação. 

O local de votação será em unidade pública do Município previamente determinado. 
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14.9 Não podem participar da mesa de votação o candidato inscrito e seus parentes, por 

consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau ou o seu cônjuge ou companheiro. 

14.10 A mesa de votação fará a identificação do votante, a seguir este assinará a lista de 

presença e procederá à votação. 

14.11 votante que não souber ou não puder assinar usará como forma de identificação. 

14.12 Compete a mesa de votação: 

14.13 Solucionar, imediatamente, dificuldades ou dúvidas que ocorra na votação; 

14.14 lavrar ata de votação e de apuração dos votos, anotando eventual ocorrência; 

14.15 Remeter a documentação referente ao processo de escolha à Comissão Organizadora. 

14.15 Serão afixadas, no local de votação, as listas contendo o nome e o número dos 

candidatos. 

14.17 O processo de votação será informatizado caso deferido por autoridade competente. 

14.18 Poderá ser utilizado o voto de cédula, na hipótese de inviabilidade da votação 

informatizada, a qual terá impresso o nome ou apelido dos candidatos, com seu respectivo 

número de registro. 

14.19 Será considerado inválido o voto cuja cédula: 

a) assinalar mais de 1 (um) candidato: 

b) contiver expressão, frase ou palavra; 

c) não corresponder ao modelo oficial; 

d) não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação; 

e) estiver em branco. 

15 DO EMPATE  

15.11 Em caso de empate, terá preferência na classificação, sucessivamente, o candidato que 

obtiver maior nota no Exame de Conhecimento Especifico, com maior tempo de experiência na 

promoção, defesa ou atendimento na área dos direitos da criança e do adolescente; e, persistindo 

o empate, o candidato com idade mais elevada, ressalvado outro critério previsto em Lei 

Municipal de n°169/2015. 

16 DIVULGACÃO DO RESULTADO FINAL 

16.11 Ao final de todo o Processo de Escolha em Data Definida a Comissão Especial divulgará 
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por quadro de aviso e em meio equivalente, o nome dos conselheiros tutelares suplentes 

escolhidos em ordem decrescente de votação. 

17 DOS RECURSOS 

17.11 - Cabe à Comissão Organizadora decidir, com a devida fundamentação, sobre os recursos 

no prazo de 2 (dois) dias. 

17.12 - O prazo será computado excluindo o dia do recebimento do recurso e incluindo o dia do 

vencimento. 

17.13 - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair 

em feriado ou em finais de semana. 

17.14 - Da decisão da Comissão, caberá recurso ao Plenário do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente que decidirá, com a devida fundamentação, em igual prazo. 

17.15 - O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 

atribuido(s) a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação 

de recurso. 

17.16 - O gabarito divulgado poderá será alterado, em função dos recursos impetrados, e as 

provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo. 

17.17 - As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio de 

divulgação na sede da Prefeitura Municipal e na sede do CMDCA no endereço Rua São 

Vicente de Paula, s/n — Centro — santa Efigênia de Minas e ficarão disponibilizados durante 

todo o período da realização do processo de escolha. 

17.18 - Cabe à Comissão Organizadora decidir, com a devida fundamentação, sobre os recursos 

no prazo de 2 (dois) dias. 

17.19 - O prazo será computado excluindo o dia do recebimento do recurso e incluindo o dia do 

vencimento. 

17.20 - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento cair 

em feriado ou em finais de semana. 

17.21 - Da decisão da Comissão, caberá recurso ao Plenário do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente que decidirá, com a devida fundamentação, em igual prazo. 

17.22 Será admitido recurso quanto: 

a) ao deferimento e indeferimento da inscrição do candidato. 

b) à aplicação e às questões da prova de conhecimento; 
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c) ao resultado da prova de conhecimento; 

d) à eleição dos candidatos; 

e) ao resultado final. 

17.23 - O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito. 

17.24 - Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do 

questionado. 

17.25 - Os candidatos deverão enviar o recurso em 02 (duas) vias (original e 01 cópia). Os 

recursos deverão ser digitados. 

17.26 - Cada questão deverá ser apresentada em folha separada, identificada conforme 

modelo a seguir. 

17.27 - Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial do Processo de Escolha em Data 

Unificada fará publicar a relação dos candidatos habilitados a concorrer, com cópia ao 

Ministério Público. 

18 DA SÉTIMA ETAPA - FORMAÇÃO 

18.1- Esta etapa consiste na formação dos conselheiros tutelares, sendo obrigatória a presença 

de todos os candidatos escolhidos. 

18.2 - As diretrizes e parâmetros para a formação deverão ser apresentadas aos candidatos 

pelo CMDCA, após a realização do Processo de Escolha em Data Unificada. 

19 DA OITAVA ETAPA — DIPLOMACÃO E POSSE 

A diplomação dos membros do Conselho Tutelar será concedida pelo Presidente do CMDCA e 

Prefeito Municipal, após a divulgação do resultado final. 

19.1 - A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do adolescente ou pelo Senhor Prefeito Municipal ou pessoa por ele 

designada por meio de ato administrativo, conforme previsto no parágrafo 2° do Art. 139 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

20 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

20.1 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo de Escolha, 

observadas as normas legais contidas na Lei Federal n° 8.069/90 — Estatuto da Criança e do 
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Adolescente e na Lei Municipal n° 169 de 2015 e Resoluções do Conselho Municipal dos 

direitos da Criança e do Adolescente. 

20.2 - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes ao Processo de Escolha em Data Unificada dos 

conselheiros tutelares. 

20.3 - O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na exclusão do 

candidato ao Processo de Escolha em Data Unificada. 

Publique-se 

Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciário. Prefeitura Municipal e Câmara 

Municipal de Santa Efigênia de Minas -MG 

Santa Efigênia de Minas 04 Março de 2022 

‹-) 

Edleide Soares doSantos Figueiredo 
Presidente do CMDCA de Santa Efigênia de Minas 
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Ficha de Incrição 

Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de Santa Efigênia de Minas 

Candidato: 	  

N°. do Documento de Identidade: 	  

N°. de Inscrição: 	  

N°. da Questão da prova: 	 Fundamentação: 

Data: 

Assinatura: 
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