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PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR DE DIVINO DE SAO LOURENÇO 2019

EDITAL Nº 00112919 _ CªpílA

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

São Lourenço, Estado do Espírito Santo. no uso de suas atribuições, DECLARA

aberto o processo de escolha de Conselheiros Tutelares para exercício da

função por 04 (quatro) anos! no periodo compreendido entre os anos 2020 e

2024. conforme preceitua a Lei nº 091i2001, de 06 de Setembro de 2001,

alterada pela Lei nº 5852015 de 11 de maio de 2015

1— DO PROCEDIMENTO DE ª_SCOLHA:

1.1. Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

na forma estabelecida na legislação vigente, organizar e realizar o processo de

escolha dos membros do Conselho Tutelar, sendo obrigatória a fiscalização do

Ministério Público.

1.2. O Conselho Tutelar será composto de cinco membros efetivos e cinco

suplentes, escolhido pelo voto facultativo e secreto dos cidadãos regularmente

inscritos no municipio, os quais terão mandato de quatro anos, permitida uma

recondução em pleito similar.

1.3. A votação procederá em Urna Eletrônica, onde os cidadãos poderão votar

em até 03 (três) candidatos.

1.4. Será permitido o voto do cidadão que apresentar titulo de eleitor ou outro—

documento com foto.
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1.5! A eleição será realizada no dia 06 de Outubro de 2019, o local da eleição

será divulgado posteriormente, 30 dias antes da eleição,

1.6. A eleição terá inicio às 9:00 horas e término às 15:00 horas.

2- po REGISTRO pAs CANDIDATURAS:

2.1. Poderão candidatar-se todas as pessoas que preencherem os requisitos

mencionados no artigo 1? da Lei Municipal 091/2001, alterada pela Lei nº
5853015 sendo eles:

l — reconhecida idoneidade moral;

II — ter idade superior a vinte e um anos;

ill — residir no município de forma contínua e ininterrupta. nos últimos 24 meses

anteriores a publicação deste edital;

IV - segundo grau completo;

V — Apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais.

2.2. São impedidos de servir ao Conselho Tutelar de Criança e do
Adolescente: marido e mulher, ascendente e descendente, sogro e genro ou

nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou
madrasta e enteado.

2.3. Os interessados deverão formalizar seus pedidos de registro de
candidatura por meio de impresso proprio, disponivel na sede do Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. e o municipio de Divino de

São Lourençm'ES providenciará a confecção e elaboração dos impressos
referidos.

2.4. As informações prestada na inscrição são de total responsabilidade do
candidato.
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2.5. O período de inscrição para registro das candidaturas será do dia
27105/2019 ao 1410612019, no horário das 9:00 às 11:00 e das 12:00 às 14:00

horas, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social.

2.6. É vedada a formação de chapas agrupando candidatos. bem como a

vinculação de candidaturas a qualquer a partido político ou instituições públicas

ou privadas.

3 - DOS oocumªros NªscessÁRios PARA REGISTRO DE
CANDIDATURAS:

Os candidatos deverão apresentar cópia e originais dos seguintes documentos:

3.1 - Documento de Identidade (RG);

3.2 — CPF;

3.3 — Comprovante de residência recente;

3.4 — Título de eleitor;

3.5 »- Formulário de inscrição. devidamente preenchido e assinado (modelo a ser

fornecido pelo CMDCA);

3.6 -— Certidão de conclusão do Ensino Médio emitido por instituição de ensino

reconhecido pelo Ministério de Educação (MEC);

3.7 — Declaração de idoneidade Moral, (modelo a ser fornecido pelo CMDCA);

3.8 — Declaração de tempo de residência. (modelo a ser fornecido pelo

CMDCA);

3.9 — Certidão negativas de antecedentes criminais.
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4 — Plªt PROPAGANDA QOS CANDIDATOâí

4.1. Fica expressamente proibida a propaganda que consista em pintura ou

pichação de letreiros ou outdoors nas vias públicas, nos muros e nas paredes de

prédios públicos ou privados ou monumentos e faixas somente ser afixadas
dentro de propriedades particulares. vedando-se a sua colocação em bens

públicos ou de uso comum.

42. Permitir-se—a a distribuição de, panfletos, mas não a sua afixação em

prédios públicos ou particulares,

4.3 No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao
candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem ou vantagem

pessoal de qualquer natureza inclusive brindes de qualquer valor.

4.4. Qualquer indicio de irregularidade na propaganda será apurado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que poderá decidir

pela exclusão do candidato do certame, caso comprovada a irregularidade e
esta houver ocorrido por sua culpa ou consentimento.

4.5. O período lícito de propaganda terá inicio a partir do dia 04i0912019 ao
dia MMO/2019.

4.6. Não será admitida a propaganda por intermédio de cabos eleitorais

contratados.

4.7, No dia da escolha é vedado qualquer tipo de propaganda, sujeitando—se o

candidato que promove—Ia à cassação de seu registro de candidatura em

procedimento a ser apurado perante o Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente.
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? —— DO PROCESSO DE TRABALHO DO CONSELHEIRO TUTªAR
ELEITO:

7.1. Na qualidade de membros escolhidos para o exercício do mandato, os

Conselheiros Tutelares que forem servidores da Administração Municipal

deverão optar pela remuneração de seu cargo público ou do Conselho Tutelar_

7.2. A remuneração do Conselheiro Tutelar será o vencimento equivalente a 01

(um) salário mínimo vigente no país.

7.3 Os membros do Conselho Tutelar, apesar de não terem vínculo
empregatício com o municipio de Divino de São Lourenço/ES, farão jus aos

direitos de ferias, de licença-maternidade, de licença-paternidade e de 13º

salário e poderão tirar licenças para tratamento de saúde, na forma e de acordo

com os ditames do Estatuto dos Servidores Públicos do Municipio de Divino de

São LourençorES.

7,4. Os conselheiros tutelares estarão sujeito a uma carga horária de 8 (oito)

horas por dia, e as escalas de plantão deverão ser encaminhadas ao Ministério

Público, ao Juizado da Infância e Juventude. ao Diretor do Forum, ao Conselho

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, às Delegacias de Polícia e a

outros órgãos afins.

?.5. A Lei Municipal nº 091l2001, alterada pela Lei 5555.0015 será utilizada de

forma subsidiária e complementar a este Edital.

7.6. Qualquer impugnação a este Edital deverá ser apresentada de forma
fundamentada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

em até 02 (dois) dias úteis após sua publicação.
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Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Secretaria Municipal
da Assistência Social, situada Praça do “CRAS“, Bairro Santa Cruz, Centro,

Divino de São LourençoiES. Tel. (28) 3551 - 1159

Divino de São Lourenço/ES, 24 de Maio de 2019,

—-—.

Sirley Guedes
Presidente do CMDCA

Publicado nos Murais da Secretaria Municipal de
Assistência Social, da Prefeitura municipal de Divino
de São Lourenço e site oficial do município, aos 24
dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove.
(24/05/2019).
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FORMULÁRIO DE REGISTRO DE CANDIDATURA

REGISTRO DE CANDIDATURA Nº

1 — DADOS PESSOAIS
Nome

Data de
Nascimento 5
Filiação Pai:Mãe: ”
Estado Civil )SOLTEIRO ( )CASADO ( )UNIÃO ESTAVEL

' Escolaridade )Ensino Médio Completo

(

(

( )Ensino Superior Incompleto

( )Ensino Superior Completo

( )Pós Graduação

2— ENDEREÇO E CONTATO

I Há quanto tempo reside no município de Divino de São Lourenço:

ENDEREÇORua: I Nº: | Bairro:
Há quanto tempo reside neste endereço?

. Caso resida neste endereço e menos de 02 anos, qual o endereço anterior?

TELEFONEFixo: ( ) | Celular: ( )
ENDEREÇO ELETRONICO (emaii)
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3 - EXPERIENCIA PROFISSIONAL

*Esta trabalhando? ( )Sim
Qual sua profissão atual:

( )Não

Tem algma experiência na área da criança e do adolescente? ( )Sirn ( )Nao
Descreva em poucas palavras quais motivos o levaram a se candidatar para o cargo de
Conselheiro Tutelar:

4—— DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO ATO DA INSCRIÇÃO

' i Carteira de identidade
2 CPF
3 Carteira de Trabalho
4 Título Eleitoral
5 Comprovante de Residência
6 Certidão Negativa de Antecedentes

Criminais
? Certificado de Conclusão do Ensino Médio
8 Declaração de idoneidade Moral
9 Declaração de tempo de residência

DlVlNO DE SÃO LOURENÇO ! (2019

Assinatura do Candidato
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORALEu .
(nacionalidade), (estado civil)

(profissão), inscrito no CPF sobnº , RG nº , declaro
para devidos fins de direito que não possuo antecedentes criminais, nunca

estive envolvido em inquérito, quer administrativo ou criminal. Declaro, portanto,

não ter nenhum impedimento legal para exercer a função de Conselheiro Tutelar

e me disponho & cumprir todas as determinações legais, responsabilizandc-me

civil e criminalmente pela veracidade das informações ora prestada,

Divino de São Lourenço ! 12019.

Assinatura
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DECLARAÇÃO DE TEMPO DE RESIDÉNCIA

Eu,

declaro para os devidos fins de direito que resido no município de

Divino de São Lourenço- ES há mais de 24 (vinte e quatro) meses,

de forma contínua e ininterrupta.

Divino de São Lourenço, I 12019.

Assinatura
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CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA PARA
CONSELHEIRO TUTELAR 2019

Divulgação do Edital 24/05/2019
Inscrições e entrega de documentos 27/05 à

14/06/2019
Análise dos documentos pelo CMDCA 1? à 19/06/2019

Publicação da relação das candidaturas homologadas pelo 24/06/2019
CMDCA

Prazo para recursos em caso de impugnação de candidatura 25 à 26/06/2019
Análise dos recursos 27/06/2019

Publicação da relação dos candidatos habilitados 28/06/2019
Reunião de orientação para os candidatos ao cargo de 03/07/2019

Conselheiro Tutelar

Reunião para apresentação do regulamento do Processo 02/09/2019
Eleitoral e sorteio para definição do número de candidatura

Periodo de campanha dos candiãatos 04/09 à
04/10/2019

Data do processo de escolha unificado (votação) 06/10/2019
Apuração e divulgação do resultado cio processo de escolha 06/10/2019

Publicação oficial do resultado da apuração 07/10/2019
Prazo para recursos em. caso de impugnação doresultado 07 à 09/10/2019

Análise de recursos 10/10/2019
Publicação do resultado no mural da PMDSL e SMAS 11/10/2019

Posse dos novos conselheiros 10/01/2020


