
 

 

 

 

 

 

 

 

ABERTURA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS 

TUTELARES PARA O PERÍODO 2020 / 2023 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e o CONSELHO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

através da Comissão Especial Organizadora, no uso das atribuições legais, tornam 

público aos interessados, com base na Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1.990, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e nas Leis Municipais vigentes, que fica aberto o 

PROCESSO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE 

GOIATUBA – GO, que acontecerá no dia 06 de outubro de 2019, nos locais 

definidos e publicados conforme calendário eleitoral, nesta cidade, cuja eleição ficará a 

cargo da Comissão Especial Eleitoral, nos termos da Resolução n.º001/2019 do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Goiatuba, Estado de 

Goiás,. 

 

Goiatuba, 17 de maio de 2019. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

EDITAL 002 / 2019 

 

 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Goiatuba, no uso das suas 
atribuições, procede a abertura do Edital de 
Inscrição para o cargo de Conselheiro Tutelar para 
Quadriênio 2020/ 2024. 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e o CONSELHO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

através da Comissão Especial Organizadora, no uso das atribuições legais, tornam 

público aos interessados, com base na Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1.990, 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e nas Leis Municipais vigentes, torna público o 

Edital de Convocação para a Eleição dos Conselheiros Tutelares que comporão o 

Conselho Tutelar de Goiatuba para o Quadriênio 2020/2024, convocando para tal, a 

ELEIÇÃO, que ficará a cargo da Comissão Especial Eleitoral, nos termos da Resolução 

n.º 001/2019, de 11 de março de 2019 e Leis Municipais e Complementares de regência 

da matéria referente ao processo eleitoral. 

 
Goiatuba, 17 de maio de 2019. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DO 2º PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS 

DO CONSELHO TUTELAR DE GOIATUBA – GO 

 
  
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE Goiatuba/Goiás – CMDCA/2019, no uso da atribuição que lhe é 

conferida pela Lei Municipal n° 1.885/01 de 19 de abril de 2001, 2.592/10 e 2.884/2015 de 

09 de maio de 2015 que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do 

adolescente de Goiatuba, faz publicar o Edital de Convocação para o Segundo Processo 

de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 

2020/2023. 

I. DO OBJETO 

Art. 1º - O presente Edital tem como objeto o Processo de Escolha em Data Unificada, 

disciplinado pela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, pela 

Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONANDA, pela Lei Municipal n° 1.885/01 de 19 de abril de 2001, 2.592/10 e 2.884/2015 

de 09 de maio de 2015 que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e do 

adolescente de Goiatuba e Resolução nº 001/2019 do CMDCA, o qual será realizado sob 

a responsabilidade Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob a 

fiscalização do Ministério Público que atua perante o Juízo da Infância e Juventude da 

Comarca. 

II. DO CONSELHO TUTELAR 

Art. 2º - O Conselho Tutelar, órgão integrante da administração pública, local vinculado à 

Secretaria Municipal de Assistência Social, é encarregado de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente conforme Lei Municipal N°2.884/15, de 28 de maio de 

2015. 

2.1 Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no 

mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública 

local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato 

de 4 (quatro) anos. 

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

seguintes diretrizes: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  O processo será realizado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas para membros 

titulares e 5 (cinco) vagas para seus consequentes suplentes; 

2.3.1 A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas, 

em conformidade com o disposto no art. 5º, inciso II, da Resolução nº 170/2014, do 

CONANDA; 

2.3.2 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverá 

criar uma Comissão Especial, instituída por meio de publicação no site da 

Prefeitura Municipal de Goiatuba/GO (http://www.goiatuba.go.gov.br/conselho-

cmdca.html), no mural da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Ministério 

Publico de Goiatuba/GO, Fórum da Comarca de Goiatuba/GO e no SUS, de 

composição entre conselheiros representantes do governo e conselheiros da 

sociedade civil, para a realização do Processo de Escolha em Data Unificada dos 

membros do Conselho Tutelar; 

2.3.3 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas 

atribuições, publicará Editais específicos ou meio equivalente, para cada uma das 

fases do processo de escolha de conselheiros tutelares, os quais deverão dispor 

sobre: 

2.3.3.1 a documentação exigida aos candidatos para que possam concorrer no 

processo eleitoral; 

2.3.3.2 as regras do Processo de Escolha em Data Unificada, contendo as condutas 

permitidas e vedadas aos candidatos; 

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

Processo de Escolha em Data Unificada; 

2.3.3.4 a regulamentação quanto às fases de impugnação, recurso e outras do 

Processo de Escolha Em Data Unificada;  

2.3.3.5 as vedações. 

 

III. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE 

CONSELHEIRO TUTELAR 

 

Art. 3º - As inscrições serão feitas na Sede da Assistência Social de Goiatuba, situada à: 

Av. Cloves Rodrigues do Vale, nº 647, Setor Oeste, nesta cidade, CEP: 75.600-000, com 

início dia 03 de junho de 2019 a 24 de junho de 2019, no horário das 08h30min às 11:00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

horas e das 14:00min às 16h30min horas. Sendo de segunda-feira a sexta-feira, salvo 

feriados e recessos. 

 

3.1 A candidatura a Conselheiro Tutelar será individual sendo vedada a criação de 

chapas. 

3.2 São requisitos para inscrição como candidato a membro dos Conselhos Tutelares: 

3.2.1 Reconhecida idoneidade moral; 

3.2.2 Idade superior a vinte e um anos, comprovada através de documento público com 

foto; 

3.2.3 01(uma) foto 3x4 e 01(uma) foto 5x7, sendo esta foto digital com fundo branco, 

entregue no pendrive e com o nome embaixo, para fins de inclusão na urna 

eletrônica, sendo este nome ou apelido, com até 30 caracteres, que também 

constará no registro, propaganda. 

Obs: o nome que o candidato quer ser conhecido durante o processo de eleição 

(ex: Zé Chaveiro); 

3.2.4  Residir no município de Goiatuba a pelo menos 05 (cinco) anos; 

3.2.5 Comprovada atuação no trato das questões da criança e do adolescente na 

comunidade há pelo menos 02 (dois) anos nos últimos 05 (cinco) anos. 

3.2.6 Não ter sofrido perda de mandato de conselheiro tutelar no período vigente ou 

anteriormente, no prazo de 5 anos; 

3.2.7 Estar em gozo dos direitos civis e políticos; 

3.2.8 Ensino Médio Completo; 

3.2.9 Ter conhecimentos básicos de informática, devendo apresentar diploma, certificado 

ou declaração do curso, no ato da inscrição; 

3.2.10 Ter carteira de habilitação tipo B, na data da inscrição; 

3.2.11 Estar no gozo de seus direitos políticos, comprovados pela apresentação do título 

de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou certidão fornecida pela 

Justiça Eleitoral, constando estar em dia com as obrigações eleitorais; 

3.2.12 Estar em pleno gozo das aptidões físicas e mentais para o exercício do cargo de 

Conselheiro tutelar, com apresentação de atestado que comprovem estes; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.13 Apresentar quitação com as obrigações militares (no caso de candidato do sexo 

masculino); 

3.2.14 Não ter sido penalizado com a destituição da função de conselheiro tutelar, nos 

últimos cinco anos, em declaração firmada pelo candidato, sujeito à verificação; 

3.3 Os interessados formalizarão o pedido de inscrição na Sede do CMDCA, na Secretaria 

Municipal de Assistência Social, apresentando, no ato da inscrição: 

3.3.1 Requerimento de Inscrição dirigido à Comissão Eleitoral (Anexo IV); 

3.3.2 Ficha de inscrição (Anexo II); 

3.3.3 Cópia de documento oficial com foto autenticado (Cédula de identidade, Cédula de 

Identidade de Classe Profissional, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou 

Carteira Nacional de Habilitação) – expedida nos termos da Lei Federal nº 9503, de 

23 de setembro de 1997 (com fotografia) e dentro do prazo de validade; 

3.3.4 Cópia do Cartão de Identificação de Contribuinte no Cadastro de Pessoa Física do 

Ministério da Fazenda autenticado (CPF); 

3.3.5 Cópia do Título Eleitoral autenticado; 

3.3.6 Deverá ser apresentado um comprovante que demonstre a residência neste 

município, sendo um do início do período (2017) e outro recente (2019), 

comprovando assim, o lapso temporal de dois anos de residência no município no 

nome do candidato ou comprovar vínculo com o proprietário; 

3.3.7 Declaração de ter ocupado cargo ou função (com carga horária, e especificação 

das atividades desempenhadas) na área de defesa dos direitos ou atendimento à 

criança e ao adolescente, firmada por órgão ou entidade dedicado a essa atividade 

específica, emitido em papel timbrado e assinado pelo Presidente ou Responsável 

Direto pela Entidade; 

3.3.8 Certidão negativa de antecedentes criminais, podendo ser emitida pelo site: 

https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoNegativaPositivaPublica?PaginaAtual=1&TipoAre

a=2&InteressePessoal=S (assinalar a opção estadual); 

3.3.9 Certidão negativa de ações cíveis, podendo ser emitida pelo site 

https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoNegativaPositivaPublica?PaginaAtual=1&TipoAre

a=1&InteressePessoal=&Territorio=&Finalidade= (assinalar a opção estadual); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.10 Certidão do Cartório da Zona Eleitoral local, de estar em gozo dos direitos políticos, 

podendo ser emitida pelo site: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-

quitacao-eleitoral; 

3.3.11 Cópia autenticada do histórico escolar do ensino médio; 

3.3.12 01(uma) foto 3x4 e 01(uma) foto 5x7, sendo esta foto digital no formato JPG com 

fundo branco, entregue no pendrive e com o nome embaixo contendo no máximo 

30 caracteres (incluso os espaços), para fins de inclusão na urna eletrônica; 

3.3.13 Declaração de ciência de que para ter a candidatura deferida, deverá participar de 

curso de capacitação de caráter presencial, organizado pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, sob pena de ser eliminado do 

processo e declaração de que uma vez eleito e empossado, se dedicará 

exclusivamente às atividades de Conselheiro Tutelar, sob pena de perda do 

mandato (Anexo III). Devendo esta declaração ter a assinatura com firma 

reconhecida. 

§ 1º. “A declaração acima deverá ser apresentada com firma reconhecida, e os demais 

documentos que necessitem de assinatura do candidato, deverão ser assinados conforme 

a assinatura reconhecida da declaração”. 

 

§ 2º. Todos os documentos deverão ser entregues no ato de registro de 

candidatura.   

 

OBS.: NÃO SERÃO EFETIVADAS AS INSCRIÇÕES FALTANDO DOCUMENTAÇÃO. 

 

 

IV - DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO 

 

Art. 4º A função de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva. 

 

4.1 Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA com jornada de 40 horas semanais, em regime de plantão não 

cumulativo. (conforme estabelece a Lei nº 2.884/2015, no seu artigo 3º), devendo o 

candidato, assinar declaração no ato da inscrição. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 O valor do vencimento mensal será de: 3 (três) salários mínimos vigente a época, bem 

como gozarão os conselheiros dos Direitos previstos no art. 134 da Lei Federal nº 

8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

V - DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

 

5.1 As atribuições dos membros do conselho tutelar estão previstas no art. 136 da Lei 

Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, sujeito ainda, as normas 

complementares, legislação municipal e aqueles decorrentes da natureza do cargo, 

ainda que não prevista em lei, dado as situações peculiares das crianças e 

adolescentes, sempre com observância das normas trabalhistas e estatutárias, que 

serão observadas, em caso de analogia. 

 

VI - DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL 

 

Art. 6º. Todo o processo Eleitoral será regido pela Comissão Eleitoral, sob a 

responsabilidade e fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente. A comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada é 

encarregada de analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla 

publicidade à relação dos pretendentes inscritos. 

6.2 É facultado a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 2 (dois) dias contados da 

publicação citada acima, as candidaturas que não atendam aos requisitos exigidos, 

indicando no instrumento impugnatório os elementos probatórios. 

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

prazo para apresentação de defesa. 

6.4 A Comissão Especial realizará reunião para decidir acerca da impugnação da 

candidatura, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, 

determinar a juntada de documentos, assim como realização de outras diligências. 

6.5 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

habilitados, com envio de cópia ao Ministério Público. 

6.7 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. 

6.8 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. 

6.9 A Comissão Especial deverá analisar e decidir, em primeira instância administrativa, 

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

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

Unificada que ocorrerá no dia 06 de outubro de 2019. 

6.11 O CMDCA deverá escolher e divulgar os locais de votação. 

6.12 A Comissão Especial deverá divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado 

oficial da votação. 

 

VII - DOS IMPEDIMENTOS 

 

Art. 7º. Os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar estão sujeitos aos impedimentos 

previstos em legislação de vigência. 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). 

7.1 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. 

7.2 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Não ter o candidato respondido a processo administrativo em função do exercício da 

função de Conselheiro Tutelar, com pena de aplicada nos termos da lei, e com sanção 

de suspensão ou destituição da função. 

 

VIII - DAS ESPECIFICAÇÕES DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA 

 

Art. 8º - As Etapas do Processo de Escolha Unificada deverão ser organizadas da 

seguinte forma: 

 

 

ETAPAS 

 

CARÁTER 

1- Inscrição Eliminatório 

2- Prova de conhecimento Eliminatório 

3- Prova Prática de Digitação Eliminatório 

4- Avaliação Psicológica Eliminatório 

5- Pleito Eleitoral Classificatório e 

Eliminatório 

6- Curso de Capacitação Obrigatório 

 

I. Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos; 

II. Segunda Etapa: Análise da documentação exigida; 

III. Terceira Etapa: Exame de conhecimento, abrangendo esta: a) Avaliação do 

conhecimento da Legislação Brasileira sobre os Direitos da Criança e do 

Adolescente; b) Avaliação do conhecimento mínimo de Prática da Função e 

Atribuições de Conselheiro Tutelar; c) Avaliação Prática de Digitação; 

IV. Quarta Etapa: Avaliação Psicológica; 

V. Quinta Etapa: Dia do Processo de Escolha em Data Unificada; 

VI. Sexta Etapa: Formação inicial; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Sétima Etapa: Diplomação e Posse. 

 

IX - DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO / ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

 

Art. 9º. A inscrição é condição obrigatória para participação do processo de escolha. A 

participação no presente Processo de Escolha em Data Unificada iniciar-se-á pela 

inscrição por meio de requerimento pessoalmente (modelo de requerimento 

disponibilizado em um anexo a este Edital), e será efetuada no prazo e nas condições 

estabelecidas neste Edital. 

9.1 A inscrição será efetuada pessoalmente na Sede da Assistência Social de Goiatuba, 

situada à Av. Clovis Rodrigues do Vale, nº 647, Setor Oeste, nesta cidade, CEP: 75.600-

000, logo após a publicação do Edital do Processo de Escolha dos pretendentes à 

função de conselheiro tutelar conforme previsto na Resolução Nº 170/2014, do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA. 

9.2 As inscrições serão realizadas no período das 08h00min horas de 03 de junho de 

2019 às 17:00 horas de 24 de junho de 2019, de acordo com o prazo estabelecido no 

calendário anexo I pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do município de Goiatuba-Goiás. 

9.3 A veracidade das informações prestadas na Inscrição é de total responsabilidade do 

candidato. 

9.4 Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar e cópia autenticada dos 

documentos. 

 

X. DA SEGUNDA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

Art. 10º. Toda documentação será entregue à Comissão Eleitoral logo após o 

encerramento do período de inscrição. A Comissão Especial procederá à análise da 

documentação exigida prevista na Resolução e no Edital publicado pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

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

recebimento da documentação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI - DA IMPUGNAÇÃO DA CANDIDATURA 

 

Art. 11. As impugnações seguirão o modelo de requerimento a ser solicitado no local de 

inscrição. 

11.1 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. 

11.2 Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o postulante 

será excluído sumariamente do Processo de Escolha em Data Unificada, sem 

prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a 

devida responsabilização legal. 

11.3 O candidato impugnado terá 05 (cinco) dias após a data de publicação da 

lista dos habilitados e não habilitados para apresentar sua defesa. 

11.4 Após análise da documentação pela Comissão Especial será publicada a 

lista dos candidatos habilitados a participarem da prova de aferição de 

conhecimentos específicos. 

11.5 O candidato não habilitado terá o prazo de 2(dois) dias após a data da 

publicação para apresentar recurso a Comissão Especial. 

 

 

XII - DA TERCEIRA ETAPA - EXAME DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

( previsto na Lei Municipal n.º 2.592/10 ) 

 

 

Art. 12. A avaliação de conhecimento será feita em duas etapas. Uma prova escrita 

e uma de digitação, conforme exigência do cargo e do edital 001/2019. 

 

12.1 O candidato deverá demonstrar conhecimento da Constituição Federal, 

artigos 5º, 205, 206, 208, 226 a 229, da Lei Federal n° 8.069/90 e da Lei Municipal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

nº 1.885/01, com suas alterações, que será objeto de avaliação de aferição de 

conhecimentos específicos, inseridos no anexo v. 

12.2 O exame de conhecimento específico será aplicado no dia 20 de julho de 

2019, das 13:00 as 17:00 horas, o local será definido e publicado posteriormente. 

12.3 Será classificado na avaliação de conhecimento o candidato que acertar no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) das questões da prova de conhecimentos 

específicos, que versará sobre prova objetiva, com no mínimo 60 questões e no 

máximo 100 questões e uma prova prática de ato de ofício de Conselheiro Tutelar. 

12.4 Após publicação do resultado do exame de conhecimento específico o 

candidato poderá interpor recurso no prazo de 02 dias para o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescente, que ouvido a Comissão Especial em 24 

horas, decidirá em igual prazo. 

12.5 Decididos os recursos, a Comissão Especial Eleitoral publicará em 24 horas 

o resultado da prova de conhecimento. 

12.6 Somente o candidato aprovado na prova de conhecimento poderá participar 

da prova prática de digitação. 

 

XIII – DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO: 

(previsto na Lei Municipal nº 2592/10) 

 
 
Art. 13 º - A prova de digitação dar-se-á conforme o disposto abaixo:  
 

13.1 A prova de digitação consistirá em cópia fiel de texto impresso, livremente 

escolhido e apresentado a Banca Examinadora, com 30 (trinta) linhas, 

preferencialmente sobre assunto ligado às áreas de atuação do Conselho Tutelar.  

13.2 A prova será realizada em um microcomputador fornecido pela organização 

da eleição, com teclado padrão ABNT2, com editor de textos Microsoft Word, 

BrOffice Wrinter ou similar.  

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

adequação da formatação.  

13.4 O texto deverá ser digitado e impresso em até 20 (vinte) minutos, tendo o 

candidato 5 (cinco) minutos extras inicialmente para testar o equipamento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

fornecido, podendo rejeitá-lo fundamentalmente, cabendo ao presidente da Banca 

Examinadora decidir a questão de imediato. 

13.5 Transcorrido o prazo para o teste do equipamento e não havendo 

necessidade de substituição, o candidato terá o prazo de cinco minutos para os 

ajustes na formatação do editor de textos, devendo observar o seguinte. 

MARGENS CENTÍMETROS 

Esquerda 3,00 cm 

Direita 3,00 cm 

Superior 2,50 cm 

Inferior 2,50 cm 

 

13.6 Na sequência, a Banca Examinadora distribuirá os textos para a digitação, 

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

13.7 Encerrando o prazo referido no item anterior as provas serão recolhidas pelo 

secretário da Banca Examinadora ou por fiscal de sala, devendo cada candidato 

lançar na folha impressa seu nome e número de inscrição.  

13.8 A prova de digitação concluída no prazo, sem qualquer erro, será atribuída a 

nota 10,0 (dez), observando-se nos demais casos o seguinte: 

 

QUANTIDAS DE ERROS NOTA 

0% a 10 % 9,0 

11% a 20% 8,0 

21% a 30% 7,0 

32% a 40% 6,0 

41% a 50% 5,0 

Mais de 50% zero 

 

13.9  Na correção da prova os erros serão observados toque a toque, 

comparando-se a transcrição feita pelo candidato com texto original, considerando-

se 1 (um) erro cada uma das seguintes ocorrências:  

13.9.1 Inversão, omissão ou excesso de caracteres (letras, símbolos, números, 

pontuação, acentuação, etc.);  

13.9.2 Falta de espaço ou espaço a mais entre palavras, letras ou parágrafos;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.9.3 Uso indevido de maiúsculas;  

13.9.4 Uso de fonte diversa da prevista, bem como de negrito itálico ou sublinhado;  

13.9.5 Tabulação desigual, falta de tabulação ou colocação em local indevido.  

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

de 0,5 (um) ponto na nota final, independentemente do número de erros 

verificados.  

13.9.7 Só será aprovado o candidato que obtiver nota ≥ 5. 

13.10 Após publicação do resultado do exame de conhecimento específico o 

candidato poderá interpor recurso no prazo de 02 dias para o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescente, que ouvido a Comissão Especial em 24 

horas, decidirá em igual prazo. 

13.11 Decididos os recurso, a Comissão Especial Eleitoral publicará em 24 horas o 

resultado da prova de conhecimento. 

13.12 Somente o candidato aprovado na prova de digitação poderá participar da 

avaliação psicológica. 

 

XIV - DA QUARTA ETAPA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  

( previsto na Lei Municipal n° 2.592/10 ) 

 

 

Art. 14º - A Avaliação Psicológica terá caráter eliminatório e será realizada em dois 

momentos, em dias diferentes, cujas datas serão previamente divulgadas aos candidatos, 

ambos de presença obrigatória.  

 

a) O não comparecimento em um dos momentos de realização da Avaliação 

Psicológica implicará a eliminação automática do candidato.  

b) O candidato deverá apresentar-se para a Avaliação Psicológica, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) minutos do horário marcado para seu início, munido do 

documento oficial de identidade.  

c) Não se realizará qualquer teste ou etapa da Avaliação Psicológica fora dos 

espaços físicos estabelecidos, bem como não será dado nenhum tratamento 

privilegiado, nem será levada em consideração qualquer alteração psicológica ou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

fisiológica passageira, na data estabelecida para realização da Avaliação 

Psicológica.  

d) Não haverá segunda chamada, independente do motivo alegado pelo candidato, 

nem realização de exame fora da data, local e horário estabelecidos no edital de 

convocação. Não serão aceitos testes psicológicos e laudos realizados por outros 

psicólogos.  

e) Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato nos locais de 

realização da Avaliação Psicológica após o horário fixado para o seu início.  

f) No dia da realização da Avaliação Psicológica, não será permitida a entrada de 

candidatos portando armas e/ou aparelhos eletrônicos.  

 

 

XV- DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 
 
 
 

Art. 15º- As impugnações e recursos dar-se-ão da seguinte maneira:  

 

 

15.1 Qualquer pessoa maior e capaz, residente no município, poderá até o último 

dia antes da Divulgação da Lista de Candidatos aptos à eleição, requerer ao 

presidente da Comissão Eleitoral a impugnação de candidaturas, em petição 

fundamentada e indicando as provas (Anexo IV).  

15.2 Somente serão aceitas denúncias mediante documentos comprobatórios, 

sob pena de caracterizar denúncia vazia, e com consequente responsabilização do 

denunciante.  

15.3 A Comissão poderá de ofício impugnar qualquer candidatura, respeitando o 

caput deste artigo.  

15.4 Impugnada qualquer candidatura, a homologação das candidaturas ficará 

suspensa até a direção final do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.  

15.5 O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, com a autuação da 

impugnação, providenciará em até 48 horas, contadas do recebimento da 

impugnação, a notificação do impugnado para produzir sua defesa em 48 horas, 

junto ao CMDCA e Ministério Público. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.6 Finalizadas tais providências, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

do Adolescente decidirá, por maioria simples, declarando válido ou invalidando a 

respectiva candidatura, dará continuidade ao Processo, divulgando novas datas. 

15.7 Caberá recurso à Comissão Eleitoral, no prazo de até 2 dias úteis, em 

qualquer das fases do processo eleitoral, desde que devidamente fundamentada;  

15.8 Parágrafo único: Permanecendo a situação caberá ainda recurso em 

segunda instancia ao CMDCA no prazo de até 2 dias úteis, contra o resultado da 

relação de inscritos.  

15.9 Após julgamento dos recursos no prazo de até 02 dias úteis, o CMDCA 

publicará a relação dos inscritos aptos à próxima etapa do pleito, na sede e no site 

do CMDCA e em jornal de grande circulação no município. 

 

XVI – ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA 

 

Art. 16º. O processo de escolha será feito por sufrágio universal, através do voto direto, 

secreto e facultativo, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, podendo o eleitor 

votar em apenas um dos candidatos aptos ao processo eleitoral, seguindo nos casos 

omissos, a legislação eleitoral de vigência. 

 

16.1 Esta etapa definirá os conselheiros tutelares titulares e suplentes. 

16.2 O Processo de Escolha em Data Unificada realizar-se-á no dia 6 de outubro 

de 2019, das 8h às 17h, local será definido e publicado posteriormente, conforme 

previsto no Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e será 

divulgado por meio do Diário Oficial ou equivalente e outros instrumentos de 

comunicação. 

16.3 O resultado oficial da votação será publicado imediatamente após a 

apuração por meio do Diário Oficial ou equivalente e outros instrumentos de 

comunicação. 

16.4 Em caso de empate, terá preferência na classificação, sucessivamente, o 

candidato que obtiver maior nota no Exame de Conhecimentos Específicos; 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII - DA CAMPANHA ELEITORAL DOS CANDIDATOS 
 
 
 

Art. 17º - Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos 

candidatos, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados por seus 

simpatizantes, conforme as normas a seguir.  

 

.  

17.1   Não será permitida a propaganda que implique em grave perturbação da 

ordem pública e da paz social, aliciamento de eleitores por meio insidiosos e 

propaganda enganosa.  

17.2   Poderão ser promovidos debates, envolvendo todos os candidatos cujas 

inscrições tenham sido deferidas, permitindo aos cidadãos avaliarem o potencial 

de cada postulante ao Conselho Tutelar.  

17.3   Cada eleitor poderá votar em apenas 01 (um) candidato.  

17.4   O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

providenciará ampla divulgação da escolha, de forma a motivar e conscientizar os 

munícipes da importância da participação popular.  

17.5   Fica proibida a propaganda que consista em pintura e pichação de 

letreiros, paredes ou prédios;  

17.6  Considera-se grave perturbação à ordem pública e à paz social realizar 

propaganda que fira as posturas municipais, que perturbe o sossego público ou 

que prejudique a higiene e a estética urbana.  

17.7   Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos o oferecimento 

ou a promessa de dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer 

natureza, mediante o apoio para a candidatura.  

17.8    Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais 

demandas que não são das atribuições do Conselho Tutelar, a criação de 

expectativas à população que sabidamente não poderão ser equacionadas pelo 

Conselho Tutelar, bem como qualquer outra prática que induza o eleitor a erro, 

auferindo, com isso, vantagem a determinada candidatura.  

17.9    As candidaturas serão individuais, não existindo a modalidade de “chapa”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.10 Será proibida a realização de “boca de urna” dentro das dependências do 

local de votação, incluindo-se filas, pátios internos e entorno do local, sob pena de 

cassação da candidatura. 

17.11 Não será permitido o uso de camisetas, adesivos, bonés ou qualquer outro 

material de campanha pelos fiscais de candidatos que atuarem junto às mesas 

receptoras de votos ou locais de votação. 

17.12 A Comissão Eleitoral agirá por iniciativa própria, por denúncia de qualquer 

cidadão, do Ministério Público e do CMDCA, nos casos de propaganda eleitoral 

que implique eventual infração às normas que regem o processo de eleição dos 

membros do Conselho Tutelar.  

17.13 Em todos os procedimentos relativos à campanha será dado vista ao 

representante do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se.  

17.14 Compete à Comissão Eleitoral processar e decidir sobre as denúncias 

referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a 

suspensão da propaganda, o recolhimento do material e a cassação da 

candidatura.  

17.15 Qualquer cidadão, fundamentadamente, poderá dirigir denúncia à Comissão 

Eleitoral sobre a existência de propaganda irregular, que avaliará a sua pertinência 

e adotará as medidas necessárias para extração da referida propaganda.  

17.16 Será permitida a distribuição de panfletos, mas não sua afixação em prédios 

ou jogá-los nas vias públicas; considera-se lícita a propaganda feita por meio de 

camisetas, bonés e outros meios, desde que não sejam ofensivos a qualquer 

pessoa ou instituição pública ou privada, sendo expressamente vedada 

propaganda por alto-falantes ou assemelhados, fixos ou em veículos.  

17.17 O período lícito de propaganda terá início a partir da data que forem 

homologadas as candidaturas, encerrando-se 24 horas antes da data marcada 

para a escolha.  

17.18 No dia da escolha é vedado ao candidato ou qualquer cidadão todo tipo de 

propaganda, boca de urna, e transporte de eleitores em veículos coletivos ou 

públicos, sujeitando-se o candidato que descumprir, à cassação de seu registro de 

candidatura e procedimento a ser apurado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.19 É vedado aos partidos políticos, órgãos da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual ou municipal realizar qualquer tipo de propaganda 

eleitoral, em favorecimento de candidatos ao cargo de conselheiro tutelar;  

17.20 Não será permitida a presença dos candidatos no local de votação, podendo 

ser nomeado 01 (um) fiscal, até 05 (cinco) dias antes da eleição, sendo 

apresentados nome e documento de identidade, na sede no CMDCA previamente. 

17.21 É permitido ao candidato:  

 

a) Independentemente de licença, decretos ou posturas municipais, é assegurada a 

propaganda através de distribuição de folhetos.  

b) A realização em locais fechados (vedados os bens públicos) de reuniões, que 

tenham caráter elucidativo quanto às atribuições dos Conselheiros Tutelares. No 

caso de reuniões, entrevista ou debates deverá ser encaminhado para o CMDCA, 

com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, documento informando: 

nome do candidato, dia, local, horário, onde ocorrerá.  

c) A realização de debates e entrevistas nos veículos de comunicação social desde 

que esteja aberto a todos os candidatos, ou autorizados pelo Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

d) A divulgação de sua candidatura através da distribuição de santinhos, panfletos, 

quando previamente aprovados pela Comissão Eleitoral, mas não a fixação em 

prédios públicos;  

e) Deverá ser feita de forma individual, sendo proibida a campanha em grupo. 

 
 

Art. 18° - É vedado ao candidato:  

 

a) Receber direta ou indiretamente, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável 

em dinheiro, inclusive através da publicidade de qualquer espécie, de autarquias, 

empresas públicas ou concessionárias de serviços, sociedade de economia mista e 

fundações instituídas em virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou 

entidades governamentais;  

b) Receber recursos financeiros, inclusive através da publicidade de qualquer 

espécie, de autoridade ou órgão público;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) A propaganda eleitoral por meio de anúncios luminosos, faixas, brindes de 

quaisquer espécies, bingos, showmícios ou eventos assemelhados para promoção 

de candidatos, cartazes ou inscrições em quaisquer locais públicos ou particulares, 

com exceção dos locais autorizados, pelo Poder Executivo do Município de 

Goiatuba.  

d) Abuso de poder econômico e do poder político e o poder do nepotismo, sendo que 

todas as despesas feitas com propaganda deverão ter seus custos, 

documentalmente, comprovados, junto ao Conselho de Direitos, na forma da lei;  

e) Fazer campanha através de grupo ou chapa.  

 

Art. 19º - É vedado aos órgãos da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual ou municipal, realizar qualquer tipo de propaganda em favor de qualquer 

candidato.  

 

Art. 20º - É vedada a propaganda eleitoral nos veículos de comunicação social, admitindo-

se, somente a realização de debates e entrevistas sendo estas em igualdade de horário e 

oportunidade para todos os candidatos.  

 

Art. 21º - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas 

tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:  

 

I. Ceder ou usar, em benefício de candidato bens móveis ou imóveis pertencentes à 

administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios;  

 

II. Usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que 

excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que 

integram;  

 

III. Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, 

estadual ou municipal dos Poderes Executivo e Legislativo, ou usar de seus 

serviços, para a campanha eleitoral de candidato durante o horário de expediente 

normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;  

 

IV. Fazer ou permitir uso promocional, em favor de candidato, de distribuição gratuita 

de bens e serviços de caráter sociais custeados ou subvencionados pelo Poder 

Público. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22º - É vedada, a partir das 00:00 horas do dia, 05/10/2019 qualquer propaganda 

mediante radiodifusão, televisão, ou qualquer outro meio de propaganda antes autorizada 

neste regulamento.  

 

Art. 23º - Nos casos de não observância das instruções deste edital, se aprovada à 

infração cometida, o candidato poderá perder a inscrição para o pleito.  

 

Art. 24º - As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos, quando apresentadas pela 

Comissão Eleitoral e Ministério Público. 

 

 

 

XIX - DA PROCLAMAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE 

 

 

Art. 25º - O CMDCA proclamará o resultado do pleito, publicando o nome dos candidatos 

e suas respectivas votações em ordem decrescente de número de votos até 30 (Trinta) 

dias antes do encerramento do mandato dos Conselheiros em exercício.  

 

Parágrafo único - Se houver empate no número de votos, será considerado eleito o 

candidato com a maior idade cronológica.  

 

Art. 26º- Dentro de 02 (dois) dias úteis após a publicação da proclamação dos 

conselheiros eleitos, caberá recurso perante o CMDCA.  

 

Parágrafo único: O CMDCA julgará o recurso no prazo de 03 (três) dias úteis e publicará o 

resultado na sede e no site do CMDCA.  

 

Art. 27º – Serão escolhidos no mesmo pleito 05 Conselheiros titulares para um mandato 

de 10/01/2020 à 10/01/2024, (conf. Lei federal 12.696/12) para cada Conselho Tutelar 

existente no Município.  

  

Art. 28º – Serão proclamados eleitos Conselheiros Tutelares para o período de 

10/01/2020 à 10/01/2024, os dez candidatos mais votados e considerados suplentes os 

candidatos mais votados em ordem decrescente de número de votos, a partir do último 

escolhido como titular, sendo 05 (cinco) titulares e 05 (cinco) suplentes. 

 

§ 1º - No caso de inexistência de no mínimo 05 (cinco) suplentes, em qualquer tempo, 

mediante prerrogativa de decisão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescente – CMDCA, o mesmo poderá realizar novo processo de escolha suplementar 

para o preenchimento de vagas;  

 

§ 2º - Os suplentes serão convocados em ordem sequencial decrescente de votos, pelo 

CMDCA.  

 

Art. 29º - Os candidatos eleitos e proclamados nos termos deste Edital serão empossados 

em data fixada pelo CMDCA e entrarão em exercício no dia imediato ao término do 

mandato dos seus antecessores. 

 

 
 

XX - DA SEXTA ETAPA – FORMAÇÃO 

 

Art. 30º - Esta etapa consiste na formação dos conselheiros tutelares, sendo obrigatória a 

presença de todos os candidatos escolhidos. As diretrizes e parâmetros para a formação 

deverão ser apresentadas aos candidatos pelo CMDCA, após a realização do Processo 

de Escolha em Data Unificada. 

 
XXI - CRONOGRAMA 

 
 
Art. 31º. As etapas do Processo de Escolha dar-se de acordo com o cronograma do 
ANEXO I. 
 
Art. 32º. As datas poderão ser alteradas, sendo os candidatos avisados da alteração com 
antecedência mínima de 48 horas, através de publicação, e-mail, telefone ou outro meio 
eletrônico disponível. 
 
Art. 33º. O responsável pela intimação certificará o cumprimento do ato de intimação, 
cabendo ao candidato a prova de que tal ato não ocorreu, no prazo de 24 horas da 
ciência da prática do ato alterado. 
 

 
XXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 34º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo de 

Escolha em Data Unificada, observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº 

8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e na a Lei Municipal n° 1.885/01 de 19 

de abril de 2001, 2.592/10 e 2.884/2015 de 09 de maio de 2015 que dispõe sobre a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

política municipal dos direitos da criança e do adolescente de Goiatuba e Resoluções do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

Art. 35º - 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.  

Art. 36º - O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na 

exclusão do candidato ao Processo de Escolha em Data Unificada. 

Art. 37º - Os casos omissão serão resolvidos pela Comissão Eleitoral em reunião específica.  
 
Art. 38º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação  
 
SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE GOIATUBA-GO, aos vinte dias do mês de maio de dois mil e dezenove. 
(20/05/2019) 
 

 

 

                                                              
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

Calendário Referente ao Edital nº 001/2019 do CMDCA, 2º Processo Unificado de 

Escolha dos membros do Conselho Tutelar de Goiatuba/GO. 

EVENTO DATAS 

Publicação do Edital 20/05/2019 

Prazo para Impugnação do Edital 24/05/2019 

Divulgação do resultado dos recursos de impugnação e 
republicação do edital 

28/05/2019 

Período de registro/inscrições das candidaturas (1ª Etapa) 03/06 a 
24/06/2019 

Divulgação dos registros/inscrições deferidas e indeferidas (2ª 
Etapa) 

26/06/2019 

Prazo para interposição dos recursos ao 
deferimento/indeferimento das inscrições 

28/06/2019 

Divulgação do resultado dos recursos ao 
deferimento/indeferimento das inscrições 

01/07/2019 

Divulgação data e local prova de aferição de conhecimentos 
específicos 

01/07/2019 

Data da realização da prova de conhecimentos específicos. 06/07/2019 

Divulgação do gabarito da prova de conhecimentos específicos 06/07/2019 

Prazo para interposição de recursos quanto a aplicação ou as 
questões da prova de conhecimentos específicos 

09/07/2019 

Divulgação do julgamento dos recursos relativos á aplicação ou as 
questões da prova de conhecimentos específicos 

11/07/2019 

Divulgação os candidatos aprovados na prova de conhecimento e 
convocação para prova de digitação. 

11/07/2019 

Divulgação dos locais da prova de digitação 11/07/2019 

Data da prova de digitação 13/07/2019 

Prazo de recurso da prova de digitação 16/07/2019 

Divulgação do resultado dos recursos da prova de digitação 16/07/2019 

Divulgação dos candidatos aprovados na prova de digitação 16/07/2019 

Convocação para avaliação psicológica 17/07/2019 

Data da realização da avaliação psicológica (4ª Etapa) 22/07 a 
26/07/2019 

Prazo para interposição de recursos relativos à aplicação da 
avaliação psicológica 

30/07/2019 

Divulgação do resultado dos recursos relativos a aplicação da 
avaliação psicológica 

01/08/2019 

Divulgação resultado da avaliação psicológica 01/08/2019 

Prazo para interposição de recursos relativos ao resultado da 
avaliação psicológica 

05/08/2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divulgação de julgamento dos recursos relativos ao resultado da 
avaliação psicológica 

07/08/2019 

Divulgação da relação dos candidatos habilitados a participarem 
das eleições 

08/08/2019 

Último dia para encaminhamento á S.T.I. – T.R.E. – Dados 
definitivos das candidaturas (Resolução – T.R.E. nº 304/2019) 

15/08/2019 

Divulgação dos locais de votação 30/08/2019 

Período da campanha eleitoral 28/08 a 
05/10/2019 

Data da eleição, apuração e resultado da eleição. 06/10/2019 

Prazo para interposição de recursos relativos a fatos ocorridos na 
data da eleição 

08/10/2019 

Divulgação dos resultados dos recursos referentes à eleição 10/10/2019 

Publicação do resultado da eleição 11/10/2019 

Prazo para interposição dos recursos relativos ao resultado da 
eleição 

15/10/2019 

Divulgação do julgamento dos recursos relativos ao resultado da 
eleição 

18/10/2019 

Publicação do resultado final com a respectiva homologação do 
processo 

22/10/2019 

Diplomação dos candidatos eleitos 05/11/2019 

Prazo para o CMDCA comunicar ao Prefeito Municipal a respeito 
da diplomação 

10/11/2019 

Nomeação dos 05 (cinco) candidatos mais votados 28/11/2019 

Data da Posse 04/01/2020 

Passagem dos Cargos 04/01/2020 

 
 

Goiatuba, 17 de maio de 2019. 
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
Evento 

Ficha de Inscrição Referente ao Edital nº 001/2019 do CMDCA 

 

Nº DA INSCRIÇÃO _____________________                                                   foto 3x4 

NOME DO CANDIDATO: ______________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: ___/_____/_______ 

SEXO: (  ) FEMININO (  ) MASCULINO 

ESTADO CIVIL: ________________________ 

CPF: _______________________________ RG: _____________________ 

ENDEREÇO: ________________________________________________ 

TELEFONES: ________________________________________________ 

PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL: ( ) SIM ( ) NÃO 

TIPO DE NECESSIDADE: _____________________________________ 

Eu, ____________________________________________, declaro que as informações 
acima prestadas são verdadeiras e assumo total responsabilidade pelo preenchimento 
deste cadastro de inscrição, bem como, pelos dados declarados nesta ficha de inscrição, 
conforme cópia dos documentos em anexo, certificando explicitamente conhecer e aceitar 
as normas e regulamentos estabelecidos no Edital nº 001/2019 CMDCA, e todas as 
disposições nele contidas. 

 

GOIATUBA/GO ______/_______/ 2019. 

 

________________________________   ____________________________ 

    ASSINATURA DO CANDIDATO                                     SERVIDOR RESPONSÁVEL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Termo de Compromisso 

 

 

Eu ___________________________________________________ carteira de identidade 

nº ______________ órgão expedidor ___________ e CPF nº _____________________ , 

domiciliado à ____________________________________________________________ , 

município de Goiatuba – GO, declaro estar ciente e de acordo com as condições previstas 

no edital 001/2019 e firmo o compromisso, de participar Curso de Capacitação para 

Conselheiros Tutelares, sob pena de eliminação do processo eleitoral. 

Declaro ainda que vez eleito e empossado assumirei a função de Conselheiro Tutelar, em 

regime de DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, cumprindo o artigo 136 da Lei Federal 8.069/90 e 

seus incisos e resolução do CONANDA 139/2010 e em seu artigo 31, de demais 

legislações permanentes. 

    Goiatuba, ________ de ________________ de 2019. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Candidato 

(Reconhecida em Cartório) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Requerimento de Inscrição 

 

Sra. Aurea Leiko Moriguchi  

Presidente do CMDCA 

 

Senhora Presidente, 

 

Eu ___________________________________________________ carteira de identidade 

nº ______________ órgão expedidor ___________ e CPF nº _____________________ , 

domiciliado à ____________________________________________________________ , 

telefone para contato ______________________ venho requerer a vossa senhoria , junto 

ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a minha inscrição como 

candidato(a) a conselheiro(a) tutelar da cidade de Goiatuba. 

 

Termos em que pede o Deferimento. 

  

   Goiatuba, ________ de ________________ de 2019. 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Candidato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Conteúdo Programático 

 

 I – PARTE TEÓRICA: 1) Constituição da República Federativa do Brasil em seus 

capítulos e artigos que tratam do assunto. 2) Lei N° 8.069 de 13 de Julho de 1990 (toda 

lei). 3) Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009. 4) Lei Nº 8.080, de 19 de 

Setembro de 1990. 5) Lei Nº 8.742, de 7 de Dezembro de 1993. 6) Lei Nº 9.394, de 20 de 

Dezembro de 1996. 7) Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro 

(Artigos 1.583 a 1.638). 8) Resolução CONANDA Nº 113, de 19 de Abril de 2006. 9) Lei 

Nº 12.010, de 29 de Julho de 2.009. 10) Lei Nº 11.790, de 2 de Outubro de 2008. 11) Lei 

Nº 9.265, de 12 de Fevereiro de 1996. 12) Lei Nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973 

(Artigos 29, 30, 91, 96 e 97). 13) Da autorização de viagem da criança e do adolescente. 

14) Do enfrentamento à indisciplina escolar. 15) Lei Nº 12.594, de 18 de Janeiro de 2012. 

16) Do abuso sexual cometido contra crianças e adolescentes. 17) Lei 2.848, de 7 de 

Dezembro de 1940 (Artigos 136, 173, 213, 217-A, 218, 218-A, 218-B, 227, 244, 245, 247). 

18) Da erradicação do trabalho infantil. 19) Entidade Abrigo. 19.1. Conceito. 19.2. Tipos 

de abrigos. 19.3. Atribuições e Responsabilidades dos Dirigentes e Agentes Institucionais. 

19.4. Procedimento de atendimento às crianças e adolescentes. 19.5. Competência para 

o abrigamento e/ou desabrigamento.19.6. Fiscalização das entidades de abrigamento. 20) 

Conselho Tutelar e Educação. 20.1. Vagas na escola – matrícula. 20.2. Transporte de 

aluno. 20.3. Violência escolar. 20.4. Reiteração de faltas injustificadas. 20.5. Evasão 

escolar. 20.6. Maus tratos. 20.7. Negligência dos pais. 20.8. Substância entorpecente. 

20.9. A Prevenção do Uso/Abuso de Drogas entre Crianças e Adolescentes no Ambiente 

Escolar. 21) Classificação indicativa de obras audiovisuais (televisão, mercado de cinema 

e vídeo, jogos eletrônicos, jogos de interpretação e internet). 21.1. Classificação 

Indicativa: violência, sexo e nudez, drogas. 21.2. Classificação Indicativa: modo de 

exibição. 22) Legislação Municipal. 21.1. Lei Nº 1.026, de 26 de Abril de 1991. 21.2. Lei Nº 

1.885, de 19 de Abril de 2001. 23) Portarias do Juízo da Infância e Juventude de 

Goiatuba: Portaria 01e 02 de 2012 (Agentes de Proteção – Comissariado); Portaria 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

001/2013 (entrada e permanência de criança e adolescente em festividades, bailes, 

promoções dançantes e congêneres).  

II – PARTE PRÁTICA GUIA PRÁTICO DO CONSELHEIRO TUTELAR: a) representação 

por infração administrativa; b) representação para perda ou suspensão do poder familiar 

ou destituição de tutela; c) representação de irregularidade em entidade de atendimento; 

d) requisição de certidão de nascimento e óbito de crianças e adolescentes; e) 

encaminhamento ou comunicação do Ministério Público de infração administrativa ou 

infração penal; f) notificação; g) requisição de serviço público nas áreas de saúde, 

educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; h) aplicação de medidas de 

proteção aos pais ou responsáveis; i) termo de visita de inspeção; j) termo de 1 O material 

pode ser encontrado em internet ou no CMDCA cujo custo de cópia é do candidato. 

declarações; k) auto de constatação; l) resumo de ocorrência ou queixa com decisão; m) 

relatório de visita a entidade de atendimento; n) termo de comunicação de acolhimento 

institucional; o) solicitação de afastamento do convívio familiar; p) relatório de estudo 

social; q) ofícios para autoridades; r) relatório de atendimento; s) relatório de atendimento 

socioeducativo; t) requerimento de autorização de viagem para crianças e adolescentes; 

u) estudo social de crianças e adolescentes em situação de risco; v) relatório de visita em 

Escola; x) relatório ou comunicação de fatos ocorridos em escola; w) verificação de 

evasão escolar, excesso de faltas e problemas educacionais vários; z) acolhimento 

institucional de crianças e adolescentes, bem como, colocação em família substituta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - RESOLUÇÃO QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

                 

 RESOLUÇÃO Nº 001 de 11 de março de 2019. 

 

Dispõe sobre a criação da Comissão Especial Eleitoral, 

encarregada de organizar o processo de escolha dos 

membros do Conselho Tutelar. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de 

Goiatuba - Go, no uso das atribuições estabelecidas na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), Lei Municipal nº 1.885/2001, com suas alterações 

posteriores, Lei n.º 2.548/2009, Lei n.º 2.592/10, Lei n.º 2.884/15 (que dispõe sobre o 

Conselho Tutelar) e no seu Regimento Interno, RESOLVE: 

 

Art. 1o - Constituir Comissão Especial Eleitoral, encarregada de organizador o 

processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do município de Goiatuba - Go. 

 

Art. 2o - A Comissão Especial Eleitoral será composta pelos seguintes 

conselheiros: 

 

a)  MARILDA ALVES DEMARCHI 

b) MONIA ALINE MACARI 

c) MAKSUEL REZENDE 

d) VINÍCIUS PORTILHO PEREIRA 

e) RENATA DUARTE SOUSA CHAVES 

 

§ 1º. Cabe à Comissão Especial Eleitoral, pelo voto da maioria de seus membros, 

eleger seu Presidente e Secretário. 

§ 2º. Não havendo definição por este critério, a Comissão Especial Eleitoral será 

coordenada pelo Conselheiro mais antigo, dentre seus integrantes e, em caso de empate, 

o de maior idade. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3º - Compete à Comissão Especial Eleitoral: 

 

I - Conduzir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, cumprindo o 

disposto no Edital nº 001/2019, elaborado e aprovado pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, e demais normas aplicáveis; 

II - Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de registro e 

impugnação de candidaturas e outros incidentes ocorridos na realização do processo de 

escolha dos membros do Conselho Tutelar; 

III - Dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos; 

IV - Receber as impugnações apresentadas contra candidatos que não atendam os 

requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante; 

V - Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentação 

de defesa; 

VI - Decidir, em primeira instância administrativa, acerca da impugnação das 

candidaturas, podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, 

determinar a juntada de documentos e a realização de outras diligências; 

VII - Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras do processo 

de escolha aos candidatos considerados habilitados para o processo eleitoral, que 

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

legislação local; 

VIII - Escolher e divulgar os locais de votação e apuração dos votos; 

IX - Realizar, com apoio do Poder Executivo municipal, as gestões necessárias à 

obtenção de urnas eletrônicas e listas de eleitores, efetuando todo planejamento 

necessário para que sejam cumpridos os prazos estabelecidos, inclusive pela Resolução 

nº 22.685/2007 do TSE; 

X - Providenciar a confecção das células para votação manual, conforme modelo a 

ser aprovado; 

XI - Adotar todas as providências necessárias para a realização do pleito, podendo, 

para tanto, selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os 

mesários e escrutinadores, bem como, seus respectivos suplentes, que serão 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

previamente orientados sobre como proceder no dia do processo de escolha, na forma da 

resolução regulamentadora do pleito; 

XII - Solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou Guarda Municipal local, a 

designação de efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais do processo de 

escolha e apuração; 

XIII - Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam 

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

XIV - Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de 

impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação; 

XV - Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação; 

XVI - Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a antecedência devida, de 

todas as etapas do certame, dias e locais de reunião e decisões tomadas pelo colegiado; 

XVII - Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio do CMDCA e do 

Poder Executivo local, estimulando ao máximo a participação dos eleitores; 

XVIII - Resolver os casos omissos. 

 

Art. 4º - Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer à Comissão Especial Eleitoral 

assessoria técnica (inclusive jurídica) necessária ao regular desempenho de suas 

atribuições. 

 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 


