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EDITAL Nº 01/2015 – CT/CMDCA 
  

PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO 
MUNICÍPIO DE RIVERSUL GESTÃO  2016/2019 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Riversul – 
CMDCA, no uso de suas competências, atribuídas pela Lei Federal nº 8.069/1990 – 
ECA e Lei Municipal nº 1.486/2011, torna público este Edital, que estabelece as 
normas para realização do processo eleitoral para escolha de Conselheiros 
Tutelares de Riversul, com mandato de 04 anos, para o período de 2016 a 2019. 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – Será responsável pela operacionalização do processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar a Comissão Especial, conforme estabelece o artigo 
27 da Lei Municipal nº 1.486/2011, constituída pela Resolução nº 01/2015, em 
reunião extraordinária realizada em 15 de abril de 2015, do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Riversul, e homologada através 
de Decreto nº 265/2015 do Prefeito Municipal, e em conformidade com as Leis 
Federais nº 8.069/90 e 12.696/2012, Leis Municipais nº 1.486/2011 e 1.641/2015, e 
Resoluções Conanda nº 152/2012 e 170/2014. 
 
1.2 – A Comissão Especial será composta por: 
 

a. Neila Maria dos Santos – Representante do Poder Público  
b. Valdinei Tiago Ferreira – Representante da Sociedade Civil  
c. Adriana Roberto de Freitas – Representante do Poder Público  
d. Rafael de Souza Santos – Representante da Sociedade Civil  
e. Gabriel Fernando da Silva – Coordenador da Comissão Eleitoral 

1.3 – Compete a Comissão Especial: 
 

a. Organizar e coordenar o processo eleitoral para escolha dos membros 
titulares e suplentes do Conselho Tutelar; 

b. Decidir os recursos e as impugnações; 
c. Designar os membros da mesa receptora e apuradora de votos; 
d. Receber os pedidos de inscrição dos candidatos concorrentes; 
e. Providenciar a confecção de cédulas de votação e credenciais para os fiscais; 
f. Receber e processar toda a documentação referente ao processo eleitoral; 
g. Providenciar os recursos financeiros necessários à realização das eleições; 
h. Decidir os casos omissos deste Edital. 

 
1.4 - A Comissão poderá convidar membros de organizações da sociedade civil e do 
poder público para compor subcomissões de apoio e assessoria no objetivo de 
qualificar o processo de consulta popular. 
 
2 – DAS ETAPAS 
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2.1 – O processo de escolha se realizará em 04 (quatro) etapas eliminatórias, 
observando a seguinte ordem: 
 
1ª etapa: inscrição e entrega de documentos; 
 
2ª etapa: prova escrita de conhecimentos gerais e específicos; 
 
3ª etapa: avaliação psicológica 
 
4ª etapa: eleição dos candidatos aprovados 
 
3 – DA REMUNERAÇÃO DO CONSELHO 
 
3.1 – O exercício do cargo de conselheiro será em Regime de Dedicação Exclusiva, 
não sendo permitido exercer outro cargo que venha a atrapalhar e/ou impedir o 
cumprimento de suas funções. 
 
3.2 – Os Conselheiros Tutelares serão remunerados na importância de R$ 913,25 
(novecentos e treze reais e vinte e cinco centavos) e será reajustada nas mesmas 
bases e condições dos reajustes concedidos a título de Revisão Geral Anual aos 
servidores da Prefeitura Municipal de Riversul. 
 
3.3 – Em relação à remuneração referida no item anterior, haverá desconto em favor 
do sistema previdenciário, ficando a Prefeitura Municipal obrigada a proceder o 
recolhimento devido ao INSS. 
 
3.4 – É assegurado aos membros do Conselho Tutelar o direito à: 
 

a. Cobertura previdenciária; 
b. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/ 3 (um terço) do valor da 

remuneração mensal; 
c. Licença maternidade; 
d. Licença paternidade; 
e. Gratificação natalina. 

 
3.5 – O mandato do Conselheiro Tutelar será de 04 (quatro) anos e não gera vínculo 
empregatício de nenhuma forma com a Municipalidade ou com o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
3.6 – Em sendo eleito funcionário público, o Conselheiro poderá optar pela 
remuneração do Conselho Tutelar ou de seu cargo ou função, conforme disposto no 
artigo 53 da Lei Municipal nº 1.486/2011. 
 
4 – DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  
  
4.1 – O Conselho Tutelar funcionará em regime de escala ordinária, escala especial 
e em regime de plantão, atendendo ao público da seguinte forma: 
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a. De segunda a sexta-feira, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e das 
13:00 às 17:00 horas, de tal forma a dar cumprimento a uma carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais; 

b. Fora do expediente normal, em escala de regime especial e de plantão, para 
atendimento de situações emergenciais, bem como aos sábados, domingos e 
feriados, conforme disposto em seu Regimento Interno; 

c. O regime e a escala de trabalho serão estabelecidos de forma a atender as 
atividades do Conselho Tutelar, sendo que para o regime de plantão, o 
Conselheiro terá seu nome divulgado, para atender emergências a partir do 
local onde se encontra. 

 
5 – DOS REQUISITOS E DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS 
 
5.1 – A inscrição deverá ser realizada no Departamento Municipal da Assistência 
Social, situada à Rua Gustavo Rodrigues de Rezende nº 364, Centro, do dia 08 a 22 
de julho de 2015, de segunda à sexta-feira, no horário das 08:00 às 11:00 horas 
e das 13:00 às 16:00 horas. 
 
5.2 – Para o registro da candidatura o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos: 
 

a. Cédula de identidade, de forma a comprovar ter idade superior a 21 (vinte e 
um) anos na data da posse; 

b. Título de eleitor com domicílio eleitoral no Município de Riversul, com 
comprovante de votação na última eleição; 

c. Comprovante de residência, comprovando residir no município há mais de 02 
(dois) anos ininterruptos; 

d. Certidão de antecedentes criminais; 
e. Certidão negativa de distribuição de ações criminais e contravencionais nos 

últimos 05 (cinco) anos; 
f. Declaração de ser pessoa de reconhecida idoneidade moral (Anexo I); 
g. Diploma de conclusão de curso do 2º grau ou equivalente, devidamente 

registrado; 
h. Carteira Nacional de Habilitação – CNH tipo B ou superior; 
i. Declaração de não haver parentesco que o impeça de servir no Conselho 

Tutelar, na forma do artigo 140 da Lei nº 8.69/90. 
 
5.3 – O protocolo do pedido de inscrição implica por parte do candidato na aceitação 
de todos os termos fixados no presente Edital, cujos conhecimentos sobre a 
Constituição Federal, Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente, alterada pela Lei nº 12.696/2012, Lei Municipal nº 1.486/2011 – Política 
Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, alterada pela 
Lei nº 1.641/2015, Resoluções do Conanda – Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, além de conhecimentos básicos de informática, serão 
avaliados na Prova Escrita, a ser realizada em 23 de agosto de 2015. 
 
5.4 – O candidato sendo membro do CMDCA, ao pleitear sua inscrição ao Conselho 
Tutelar, deverá pedir seu afastamento no ato da aceitação da sua inscrição. 
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5.5 – As inscrições que não atenderem aos requisitos previstos neste Edital serão 
canceladas, bem como anulados todos os atos delas decorrentes. 
 
5.6 – Após a publicação das inscrições homologadas, os candidatos com inscrição 
indeferida terão o prazo de 03 (três) dias para apresentação de recurso ao CMDCA, 
que, se mantido o resultado, à Comissão Especial, no mesmo prazo. 
 
6 – DOS IMPEDIMENTOS 
  
6.1 – Não poderão candidatar-se, serem eleitos ou tomar posse no cargo de 
Conselheiro Tutelar, os cidadãos que ocuparem cargo público eletivo, ou forem 
candidatos a qualquer mandato eletivo no mesmo período. 
 
6.2 – São impedidos de servir no Conselho Tutelar o Prefeito Municipal, o Vice-
Prefeito Municipal, os Juízes de Direito, os Promotores de Justiça, os Delegados de 
Polícia, os Diretores Municipais e os Vereadores. 
 
6.3 – São também impedidos de servir no Conselho Tutelar marido e mulher, 
ascendente e descendente, sogro, sogra, genro ou nora, irmãos, cunhados, durante 
o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, na forma do artigo 140 
da Lei nº 8.069/90. 
 
7 – DAS PROVAS 
 
 7.1 – O candidato deverá se submeter a uma prova escrita, cujos procedimentos 
estão descritos no Anexo II, na qual demonstrará seus conhecimentos sobre a 
Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Resoluções do 
Conanda e sobre conhecimentos básicos de informática, cuja avaliação eliminará 
automaticamente o candidato com nota mínima inferior a 50% (cinquenta por cento). 
 
7.2 – O candidato submeter-se-á também, após aprovação na prova escrita, a 
exame psicológico, a ser realizado, de forma individual, por profissional de psicologia 
escolhido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
7.3 – A prova escrita, de caráter eliminatório, será realizada no dia 23/08/2015. 
 
7.4 – Após a publicação dos resultados da prova escrita e do exame psicológico, os 
candidatos não aprovados terão o prazo de 03 (três) dias, tanto em relação à prova 
quanto ao exame, para, separadamente, apresentar recurso ao CMDCA, que, se 
mantido o resultado, à Comissão Especial, no mesmo prazo. 
 
8 – DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL 
 
8.1 – A divulgação da candidatura e o processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar deverá ser feita com a observação dos seguintes procedimentos: 
 

a. Os candidatos somente poderão dar inicio à campanha eleitoral após ter sido 
publicada a relação definitiva dos candidatos aprovados na prova escrita e no 
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exame psicológico e após ter participado de reunião de orientação a ser 
promovida pela Comissão Especial, que definirá os procedimentos da 
campanha; 

b. A divulgação da candidatura através dos meios de comunicação deve ser 
coletiva, com a orientação do CMDCA, e em igualdade de condições para 
todos os candidatos; 

c. A divulgação da candidatura em reuniões e diante de aglomerações de 
pessoas de qualquer tipo deverá obedecer ao disposto no item anterior; 

d. É vedada a veiculação de propaganda escrita ou falada, pelos próprios 
candidatos; 

e. É proibida a propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas fixas, 
cartazes ou inscrições em qualquer local público ou particular, com exceção 
dos locais autorizados pela Administração Municipal, para utilização por todos 
os candidatos em igualdade de condições; 

f. É permitida a divulgação isolada das candidaturas mediante entrega pessoal 
de currículo do candidato; 

g. É vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou 
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. 

 
8.2 – A infração ao disposto acima e a realização de qualquer outro tipo de 
propaganda eleitoral não prevista neste Edital, sujeitará o candidato à cassação de 
sua candidatura pelo CMDCA, com direito a ampla defesa e ao contraditório. 
 
9 – DAS ELEIÇÕES 

  
9.1 – A eleição dos candidatos será realizada no dia 04 de outubro de 2015, em 
horário e local previamente divulgados pela imprensa local, mediante a publicação 
de edital de convocação, com antecedência mínima de 10 (dez) dias e máxima de 
20 (vinte) dias do pleito, contendo as exigências para dela participar, bem como a 
relação dos candidatos aprovados nas etapas anteriores. 
 
9.2 – Os Conselheiros Tutelares serão escolhidos através de voto direto, secreto e 
facultativo de todos os cidadãos do município, maiores de 16 (dezesseis) anos, em 
processo regulamentado e conduzido pelo CMDCA, que também ficará encarregado 
de dar-lhe a mais ampla publicidade, sendo fiscalizado, desde sua deflagração, pelo 
Ministério Público. 
 
9.3 – As cédulas serão confeccionadas pela Prefeitura Municipal, mediante modelo 
aprovado pelo CMDCA, e serão rubricadas por um membro da Comissão Especial, 
pelo presidente da mesa receptora e por um mesário. 
 
9.4 – Nas cabines de votação, individuais e indevassáveis, serão afixados listas com 
a relação dos nomes dos candidatos ao Conselho Tutelar.  
 
9.5 – Cada cidadão poderá votar em 05 (cinco) candidatos. 
 
9.6 – Cada candidato poderá credenciar no máximo 01 (um) fiscal para cada mesa 
receptora ou apuradora. 
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9.7 – As escolas, entidades, clubes de serviços e organizações da sociedade civil 
poderão ser convidados para indicarem representantes para comporem as mesas 
receptoras e apuradoras. 
 
10 – DA PROCLAMAÇÃO NOMEAÇÃO E POSSE  
 
10.1 – Encerrada a votação, se procederá imediatamente a contagem dos votos e 
sua apuração, sob responsabilidade do CMDCA. 
 
10.2 – Os candidatos poderão apresentar impugnação na medida em que os votos 
forem sendo apurados, cabendo decisão, em caráter definitivo e imediato, ao 
CMDCA, à Comissão Especial, ao presidente e ao mesário da mesa receptora ou 
apuradora, pelo voto majoritário, facultada a manifestação do Ministério Público. 
 
10.3 – Os membros do Ministério Público fiscalizarão a votação secreta dos 
candidatos, a apuração dos votos e a elaboração da lista de classificação. 
 
10.4 – Concluída a apuração dos votos, o CMDCA proclamará o resultado, 
providenciando a publicação dos nomes dos candidatos votados, com o número de 
sufrágios recebidos. 
 
10.5 – Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos, 
ficando os seguintes, pela respectiva ordem de votação, como suplentes. 
 
10.6 – Havendo empate na votação, será considerado eleito o candidato que teve 
melhor desempenho na prova escrita, e, em persistindo o empate, terá preferência o 
candidato mais idoso. 
 
10.7 – Os membros escolhidos, titulares e suplentes, com registro em ata pelo 
CMDCA, serão empossados no dia 10 de janeiro de 2016. 
 
11 – DAS DIPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
11.1 – O cargo de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, sendo incompatível 
com o exercício de outra função pública, constitui serviço público relevante e 
estabelece presunção de idoneidade moral. 
 
11.2 – O candidato deverá manter atualizado o se endereço, desde a inscrição até a 
posse, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
11.3 – A inexatidão das declarações ou irregularidade dos documentos, mesmo que 
verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da posse, acarretará a 
nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais 
medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 
 
11.4 – Os atos pertinentes ao Processo Eleitoral serão publicados no portal da 
Prefeitura e afixados no Quadro de Avisos do Conselho Tutelar e do Departamento 
Municipal de Assistência Social e no site do município www.riversul.sp.gov.br. 
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11.5 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial, com fiscalização 
do CMDCA e do Ministério Público. 
 
 
 

Gabriel Fernando da Silva 
Presidente do CMDCA de Riversul 
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Anexo I 

 

 

 

Eu,___________________________________________________ portador (a) da 

Cédula de Identidade RG nº ______________________________, DECLARO para 

os devidos fins que preencho a totalidade dos requisitos constantes do Edital nº 

01/2015, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em sua 

totalidade, e especificamente ao item 5.3 (a), exigidos para o exercício da função de 

Conselheiro Tutelar, bem como as informações por mim prestadas exprimem a 

verdade sob pena de responsabilização civil e criminal.  

 

 

 

Riversul, aos ____ de julho de 2015.  

 

 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA 

 

 

 

mailto:cmdca-riversul@bol.com.br


CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
                                             RIVERSUL S.P - CEP: 18470-000 
                                             E-mail: cmdca-riversul@bol.com.br 

 
 
 

9 
 

ANEXO II – REGULAMENTO DA PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTOS 
 
1 – Da Realização da Prova Escrita 
 
1.1 – A Prova Escrita será aplicada no dia 16 de agosto de 2015, às 09:00 horas na 
EMEF “Profª Dirce Mendes Coluço”, localizada à Rua Ribeirão Vermelho do Sul, nº 
931, Centro, em Riversul. 
 
1.2 – A Prova Escrita será composta de 20 (vinte) questões sobre Conhecimentos 
Específicos e 10 (dez) questões sobre Conhecimentos de Informática, sendo que as 
questões específicas valerão 2,0 (dois) pontos cada e de informática valerá 1,0 (um) 
ponto cada, ambas de múltipla escolha, totalizando 50 pontos na prova. 
 
a. A prova terá caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos 
programáticos constantes do Item 3 deste Anexo, com conteúdos até o nível de 
ensino médio. 
 
b. A duração da prova será de 03 (três) horas, incluído o tempo para o 
preenchimento do gabarito-resposta. 
 
c. O controle do tempo de aplicação da prova e as informações a respeito do tempo 
transcorrido, durante sua realização, ficarão a cargo dos fiscais da prova. 
 
1.3 – O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da 
prova, obrigatoriamente, munido de lápis, borracha e caneta esferográfica com tinta 
azul ou preta, Protocolo de Inscrição e documento de identificação original, de 
acordo com o constante no Item 1.5. 
 
1.4 – Os portões de acesso serão abertos às 08:30 horas e fechados 
impreterivelmente às 09:00 horas, ficando impedido de ingressar ao recinto de 
provas o candidato que chegar ao local de prova após o horário estipulado, 
independentemente do motivo, ainda que de força maior ou caso fortuito. 
 
1.5 – Serão considerados documentos de identificação hábeis para acesso ao local 
da prova: Cédula de Identidade (original) ou Carteira Nacional de Habilitação com 
fotografia, carteiras oficiais expedidas por Órgãos de Classe e Passaporte, com foto 
e válidos na data da realização das provas. 
 
1.6 – Não será permitido o acesso às salas de provas aos candidatos que não 
apresentarem o original de um dos documentos descritos no Item 1.5 deste Anexo, 
ou que apresentarem documento de identificação, qualquer que seja, rasurado, 
ilegível ou danificado. 
 
1.7 – Não será permitida, no dia da realização das provas, a entrada de candidatos 
portando aparelhos eletrônicos, tais como: bip, telefone celular, calculadoras, tablet, 
notebook, receptor, gravador, e outros aparelhos eletrônicos que possam 
comprometer a segurança da prova de aferição de conhecimentos. 
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1.8 – Caso o candidato porte qualquer um dos objetos citados no Item anterior, 
deverá desligar o mesmo e colocá-lo sob a carteira, sendo que o descumprimento 
da presente prescrição implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se 
como tentativa de fraude. 
 
1.9 – Não será permitida, durante a realização da prova, a utilização de gorros, 
bonés, óculos escuros e de relógios, cujos objetos deverão ser guardados pelos 
candidatos em local que impeça sua visibilidade. 
 
1.10 – Durante a realização da prova não será permitido ao candidato ausentar-se 
do recinto da sala, a não ser em caso especial e desde que acompanhado por um 
componente da equipe de aplicação da prova. 
 
1.11 – Não haverá segunda chamada para qualquer uma das provas, seja qual for o 
motivo da ausência do candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários 
diversos dos estipulados no ato de inscrição do candidato, neste Edital e em outros 
editais referentes às fases desta Prova Escrita. 
 
1.12 – O não comparecimento do candidato à prova acarretará sua eliminação do 
presente processo de seleção e excluído automaticamente do processo eleitoral. 
 
1.13 – O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após 01 (uma) hora 
do início da prova, devendo, antes de se retirar da sala, entregar aos fiscais, o 
caderno de prova e o gabarito de resposta devidamente assinado. 
 
1.14 – Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é 
obrigatória a saída simultânea dos dois últimos candidatos, os quais deverão assinar 
a folha de ocorrências da aplicação da prova da respectiva sala. 
 
1.15 – Serão considerados aprovados e habilitados na prova todos os candidatos 
que obtiverem o equivalente a 15 acertos, ou seja, 50% (cinquenta por cento). 
 
1.16 – O caderno de questões deverá ser devolvido ao final da prova ao fiscal de 
sala, juntamente com o gabarito-resposta, devidamente assinado, ficando 
estabelecido que: 
 
a. Não serão computadas as questões em branco ou assinaladas a lápis, as 
questões com duas ou mais alternativas assinaladas e as questões rasuradas. 
 
b. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida incorretamente pelo sistema de 
correção, acarretando anulação parcial ou integral da prova daquele candidato. 
 
1.17 – O Gabarito Oficial da Prova Escrita estará disponível no site 
www.riversul.sp.gov.br a partir das 18:00 horas do dia seguinte à data da aplicação 
da respectiva prova, bem como o Caderno de Questões que ficará disponível no site 
em prazo de recurso. 
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1.18 – Os pontos relativos às questões objetivas que, porventura, forem anuladas, 
serão atribuídos a todos os candidatos que se submeteram à respectiva prova. 
 
2 – Das Condições Especiais  
 
2.1 – A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da 
prova deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda e cuidados com a criança. 
 
2.2 – A candidata nas condições acima, que levar a criança, e não levar 
acompanhante para cuidar do recém-nascido e/ou criança será impedida de realizar 
a prova. 
 
2.3 – O candidato que necessitar de prova especial (letra ampliada) deverá requerê-
la durante o período de inscrição, em campo específico da Ficha de Inscrição. 
 
3 – Do Conteúdo da Prova Escrita  
 
3.1 – A Prova Escrita versará sobre artigos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Resoluções do Conanda nº 152/2012 e 170/2014, Constituição Federal 
e conhecimentos básicos de informática, com conteúdos que abranjam até o nível 
de ensino médio. 
 
3.2 – Conteúdo Programático da Prova  
 
a) CONHECIMENTO ESPECÍFICO – LEGISLAÇÃO – 20 Questões 
Lei Federal 8.069/90 – ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, Resoluções nº 
152/2012 e 170/2014 do Conanda e Constituição Federal. 
 
b) CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA – 10 Questões 
Conceitos básicos de software e hardware; noções do ambiente Windows XP; editor 
de texto Word; conceitos de internet e intranet; Internet Explorer; correio eletrônico 
(webmail); cópias de segurança (backup); conceito e organização de arquivos 
(pastas/diretórios); noções básicas de armazenamento de dados. 
 
4 – Do Resultado e Da Aprovação  
 
4.1 – Serão considerados aptos a concorrer no processo eleitoral, apenas os 
candidatos que forem aprovados na Prova Escrita com a pontuação mínima exigida, 
e ainda considerados aptos no Exame Psicológico. 
 
4.2 – A relação dos candidatos habilitados na Prova Escrita será ordenada em 
ordem alfabética, independente dos valores de pontuação obtidos durante o 
processo, e divulgada até o dia 19 de setembro de 2015, por afixação na sede do 
Conselho Tutelar, na Câmara Municipal, no saguão da Prefeitura Municipal e no 
Departamento de Assistência Social, em local aberto, de fácil acesso ao público, e 
comunicado oficialmente ao Ministério Público. 
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CALENDÁRIO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RIVERSUL 

Item Evento Início Término 

01 Publicação do Edital do Processo de Escolha de Conselheiros 07/07/15  

02 Publicação do Decreto de Nomeação da Comissão Especial 07/07/15  

03 Inscrição de Candidatos ao Cargo de Conselheiro Tutelar 08/07/15 22/07/15 

04 Publicação da Lista de Candidatos Aprovados 25/07/15  

05 Prazo para Recursos para Inscrições Indeferidas ao CMDCA 27/07/15 29/07/15 

06 Análise dos Recu rsos pelo CMDCA e Comunicação ao 
Candidato 

30/07/15 03/08/15 

07 Prazo para Recursos à Comissão Especial se ainda indeferidos 04/08/15 06/08/15 

08 Publicação do Resultado Final dos Candidatos Aprovados 08/08/15  

09 Publicação do Local, Dia e Horário da Prova Escrita 08/08/15  

10 Realização da Prova Escrita 23/08/15  

11 Publicação da Lista de Candidatos Aprovados na Prova Escrita 25/08/15  

12 Prazo para Recursos para Candidatos não Aprovados na Prova 26/08/15 28/08/15 

13 Análise dos Recursos pelo CMDCA e Comunicação ao Candidato 29/08/15 31/08/15 

14 Prazo para Recursos à Comissão Especial se ainda indeferidos 01/09/15 03/09/15 

15 Publicação do Resultado Final dos Candidatos Aprovados 05/09/15  

16 Publicação do Local, Dia e Horário do Exame Psicológico 05/09/15  

17 Realização do Exame Psicológico 09/09/15  

18 Publicação do Resultado Final dos Candidatos Aprovados 12/09/15  

19 Prazo para Recursos para Candidatos não Aprovados 14/09/15 16/09/15 

20 Análise dos Recursos pelo CMDCA e Comunicação ao Candidato 17/09/15 19/09/15 

21 Publicação do Resultado Final dos Candidatos ao Pleito 19/09/15  

22 Reunião com os Candidatos ao Pleito Eleitoral 21/09/15  

23 Realização da Campanha Eleitoral 22/09/15 03/10/15 

24 Eleição e Apuração dos Votos e Divulgação do Resultado 04/10/15  

25 Apresentação de Recursos ao CMDCA e à Comissão Especial 04/10/15  

26 Análise e Decisão dos Recursos pelo CMDCA e Comissão 04/10/15  

27 Publicação do Resultado Final da Eleição 06/10/15  

28 Posse e Diplomação dos Conselheiros Tutelares Eleitos 10/01/16  
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