
 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

GOIATUBA – GO E A COMISSÃO ORGANIZADORA:  

 
 

EDITAL COMPLEMENTAR N.º 002/2019 – 11 de julho de 2019 
 

 

 
O CMDCA e a COMISSÃO ELEITORAL, no uso de suas atribuições procede a 

abertura do Edital que regulariza a PROVA de DIGITAÇÃO do Processo de 

Escolha parra Conselheiro Tutelar do Quadriênio 2020/2024. 

 

  

 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

GOIATUBA – GO – CMDCA em conjunto com a Comissão Eleitoral, no uso de suas 

atribuições legais, de conformidade com o disposto nos dispositivos legais a seguir citados, 

Lei n.º 12.696/2012 – Resolução n.º 170/2014 – Portaria n.º 241/2015, Leis Municipais n.º 

1.885/01, 2.592/10 e 2.884/15 – Edital n.º 02/2019 – Eleição Unificada do Processo de 

Escolha de Conselheiros Tutelares – Exercício – 2010/2024, o qual faz o uso do presente 

para regulamentar a Prova de Digitação, com natureza e caráter eliminatória, para os 

candidatos à Eleição do Conselho Tutelar. 

 O conhecimento das regras de realização da prova, é de inteira responsabilidade do 

candidato, e estará constante neste edital, sendo os casos omissos, decididos pela Comissão 

Eleitoral no ato da realização da prova, nos termos do Capítulo XIII do Edital principal e este 

Edital Complementar. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

 

 A prova de digitação consistirá, na cópia fiel de texto impresso, livremente escolhido e 

apresentado pela Banca Examinadora/Comissão Eleitoral, com trinta (30) linhas, 

preferencialmente, sobre assunto ligado às áreas de atuação do Conselho Tutelar, dentre 3 

(três) temas/propostas
1
, sorteados por dois candidatos, antes do início da realização da 

prova, cujos procedimento de sorteio, nomes e assinaturas constarão da Ata. 

 A prova será realizada em microcomputador fornecido pelo Centro de Educação 

                                                 
1
 Os temas/propostas não sorteados serão incinerados pelo CMDCA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissional de Goiatuba Goiatuba - CEPG, com teclado padrão ABNT2, com edito de 

textos Microsoft Word. 

 A prova de digitação será avaliada pela correção, fidelidade do texto e adequação da 

formatação. 

 Haverá um período de 5 minutos para testar o equipamento fornecido, podendo rejeitá-

lo fundamentalmente, cabendo ao presidente da Comissão Eleitoral decidir a questão de 

imediato. Após o término do teste do equipamento, o mesmo deverá ser desligado 

integralmente, pois, a ligação e preparo da máquina faz parte da avaliação. O candidato que 

não conseguir ligar a máquina, será reprovado de plano, a não ser que for verificado no 

momento, falha do equipamento. 

 Ligado o equipamento, o candidato deverá seguir as orientações abaixo para digitação 

do texto. 

 O ajuste na formatação do editor de textos deverá ser da seguinte maneira: 

 

MARGENS CENTÍMETROS 

Esquerda 3 

Direita 2 

Superior 3 

Inferior 2 
  

 Fonte: Times New Roman 

 Tamanho: 12 

 Cabeçalho: Alinhado à esquerda 

 Rodapé: Centralizado 

 Parágrafo: 3 cm (levar régua para medir) 

 Na sequência, a Banca Examinadora distribuirá os textos para a digitação e impressão, 

iniciando-se a contagem do prazo de 20 (vinte) minutos para a conclusão e impressão da 

prova. 

 Na formatação da página, deverá o candidato inserir cabeçalho e rodapé, os quais não 

se inserem na quantidade de linhas a serem digitadas, mas fazem partes da formatação da 

página, e será levada em conta na nota, cuja falta implicará na perda de 0,2 pontos, e, em 

caso de erros de digitação, a mesma somatória na porcentagem: 

 No Cabeçalho deverá conter: 

PROVA DIGITAÇÃO – ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR – 2020/2024. (centralizado) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do candidato e Número da inscrição. (justificado) 

 No Rodapé o candidato deverá inserir a Cidade, Estado, dia, mês e ano da 

realização da prova. (alinhavado à direita) 

 FORMATAÇÕES PADRÃO: 

 Título: fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito, centralizado. 

 Texto: fonte: Times New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento entre 

linhas de 1,5. 

 Parágrafo: 3 (três) centímetros. 

 O erro de formatação grosseiro implicará a perda de dois pontos ao final, médio, 

perda de um ponto e simples meio ponto. 

 Encerrando o prazo referido o item anterior, as provas serão recolhidas pelo secretário 

da Comissão Eleitoral ou por fiscal de sala. 

 O candidato deverá assinar sua prova impressa abaixo do Rodapé, por extenso, em 

letra legível. 

 A prova de digitação concluída no prazo, sem qualquer erro, será atribuída a nota 10,0 

(dez), observando-se nos demais casos o seguinte: 

 

 

Quantidade de erros Nota 

1% a 10% 9 

11% a 20% 8 

21% a 30% 7 

31% a 40% 6 

41% a 50% 5 

Mais de 50% 0 
 

 

 Na correção da prova os erros serão observador toque a toque, comparando-se a 

transcrição feita pelo candidato com texto original, considerando-se 1 (um) erro cada uma das 

seguintes ocorrências: 

a) inversão, omissão ou excesso de caracteres (letras, símbolos, números, pontuação, 

acentuação, etc.); 

b) falta de espaço ou espaço a mais entre palavras, letras ou parágrafos; 

c) uso indevido de maiúsculas; 

d) uso de fonte diversa da prevista, bem como de negrito, itálico ou sublinhado; 

e) tabulação desigual, falta de tabulação ou colocação em local indevido; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) não conclusão do texto, implicando em 0,2 erros por linha que não for digitada. 

 A incorreta configuração da página (margens, espaçamentos, etc.) implicará na perda 

de 0,5 (meio) ponto na nota final, independentemente do número de erros verificados. 

 Só será aprovado o candidato que concomitantemente: 

I – obtiver nota maior ou igual a 5,0; 

II – realizar digitação mínima de texto maior ou igual a 15 linhas completas. 

 Desta maneira, todas as notas serão calculadas, exceto daqueles que digitarem 

menos de 15 linhas completas, pois estes já estará automaticamente reprovados. 

 Ao terminar a digitação do texto, o candidato mandará imprimi-lo, em duas vias, 

da qual uma será dele para fins de devolutiva, cópia esta, que receberá, no ato da 

entrega, visto de dois membros da Comissão Eleitoral e Fiscal, a fim de que não haja 

alteração da mesma após o término. Na prova entregue para correção, não deverá ter 

qualquer assinatura de membro da Comissão Eleitoral ou Fiscal no momento da 

entrega da prova. 

 A prova de digitação será corrigida pela Comissão Eleitoral, logo após o seu término, e 

será corrigida por dois membros da Comissão Eleitoral, recebendo cada nota, um visto logo 

abaixo, tudo em caneta vermelha, e será a somatória, conferida por um terceiro membro da 

Comissão Eleitoral, sendo posteriormente, lançada na lista de candidatos, para fins de 

publicação, no mesmo dia. 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá fazer ata da 

realização da prova, constando todos os incidentes acontecidos durante a realização da 

mesma. 

 

DO LOCAL E HORÁRIO DA PROVA 

 

  

A prova de digitação será realizada às 08:00 horas, do dia 13 de junho de 2019, 

no Centro de Educação Profissional de Goiatuba - CEPG, com endereço na Rua Piauí, 

n.º 460, CEP: 75600-000, centro, Goiatuba-GO. 

 Os candidatos deverão comparecer com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário 

fixado para o início da prova de digitação, observado o horário oficial de Brasília-DF, portando 

documento pessoal com foto e comprovante de inscrição, caneta azul e régua. 

 Ao adentar ao espaço de realização da prova, será proibido a utilização ou estar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

portanto aparelho celular, devendo ser recolhido e entregue ao final da prova. Na ocorrência 

do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização da prova, 

o candidato será automaticamente excluído do certame. O candidato que não atender tal 

determinação poderá ser eliminado do certame. 

 A ENTRADA DO CANDIDATO no Laboratório de Informática será, impreterivelmente, 

ATÉ 10 (dez) minutos antes do início da prova, não sendo permitida, sob nenhum pretexto, a 

entrada de candidato após o horário estabelecido. QUALQUER ATRASO, POR MENOR QUE 

SEJA IMPOSSIBILITARÁ O CANDIDATO DE REALIZAR A PROVA, sendo eventual recurso, 

indeferido de plano pela Comissão Eleitoral e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente, dando conhecimento de imediato ao recorrente, salvo caso fortuito ou força 

maior, a ser decidido em recurso interposto no prazo legal. 

 Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios 

de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de 

saúde, mediante apresentação de laudo médico no dia da realização da Prova Prática. 

 Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

quaisquer anotações. 

 NOTA IMPORTANTE: O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será 

aplicada a prova, após o início da mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado 

de um fiscal, NÃO tendo direito a este tempo acrescido ao tempo da prova. 

 

 

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

 

 Ficam convocados os candidatos abaixo para realização da prova de digitação: 
 

 

 
Nº INSCRIÇÃO 

 

 
NOME DO CANDIDATO 

001 Vivian Kley Medeiros Rosa 

002 Lucivone Faleiro Machado Lima 

003 Christian Carlos Silva Santos 

004 Maria de Lourdes Silvério Hayasaki 

005 Solange Maria Messias de Lima Oliveira 

007 Nayana Kellen Silva Vieira 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

009 Rosana Terezinha Silva 

010 Vanessa Nahiara Chaves 

013 Lucas Ranieli Vieira Resende 

014 Erika Milkia Gonçalves Barbosa 

015 Iris Barbosa 

016 José Querubino da Silva 

017 Cleonice Vieira Gomes 

018 Flailton Rosa de Sousa 

020 Adriana Martins de Paula 

021 João Carlos Rodrigues Martins 

023 Diuzeth Ferreira Vilas Boas 

025 Hebertt Willianns Borges Ferreira 

026 Joyce Virginia Martins Silva 

027 Henrique Dias Cardoso 
 

 
 

DO RESULTADO 
 
 

 Os resultados serão lançados de acordo com o cronograma publicado no Edital de 

abertura. 

 Os recursos obedecerão o disposto no Capítulo XIII do Edital Principal.  

 Este Edital deverá estar afixado no local de realização da prova e disponível aos 

Membros da Comissão Eleitoral e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, para fins de sanar quaisquer dúvidas no momento da realização da prova. 

 Revogam-se as disposições em contrário. Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

 Sala de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e 

Comissão Eleitoral de Goiatuba-GO, aos onze dias do mês de julho de 2019 (11.07.2019). 

 

   

 


