
  

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

COMDICA – SANTA CRUZ DO SUL/RS 

Criado pela Lei Municipal nº 8.158/2019 

 

Edital nº 01/2019 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

 

A Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

COMDICA – do Município de Santa Cruz do Sul/RS, no uso de suas atribuições legais 

e de acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), Lei Municipal nº 8.158/2019 

e da Resolução COMDICA nº 722/2019, torna pública a abertura das inscrições para o 

processo de escolha de Conselheiros Tutelares. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O presente edital visa divulgar as normas, datas e procedimentos para o 

processo de escolha de 05 (cinco) membros titulares e 10 (dez) suplentes do 

Conselho Tutelar de Santa Cruz do Sul/RS. 

1.2 O procedimento para a escolha dos Conselheiros Tutelares ficará a cargo da 

Comissão Especial Eleitoral e será realizado em 05 (cinco) etapas: 

1.2.1 Inscrição de candidatos; 

1.2.2 Prova objetiva e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; 

1.2.3 Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; e 

1.2.4 Eleição dos candidatos através de voto direto, secreto, universal e 

facultativo dos cidadãos do Município, conduzida pelo COMDICA e fiscalizada pelo 

Ministério Público.  

1.2.5 Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares.  

1.3 A Comissão Especial Eleitoral a que se refere o item “1.2” é composta, nos 

termos da Resolução nº 722/2019 do COMDICA, por integrantes do referido Conselho, 

representantes da Administração e das entidades da sociedade civil, paritariamente, 

sendo eles: 

1.3.1 Nomes dos integrantes:  

.Lígia Silveira Moralles - representante do Poder Público.  

.Claudi Backes - representante do Poder Público. 

.Priscila Froemming - representante da Sociedade Civil. 



  

.Dulci Müller - representante da Sociedade Civil. 

.Paloma Goulart Boézzio da silva - representante da Sociedade Civil. 

.Deise Carvalho Lamb - representante da Sociedade Civil. 

1.4 A Comissão Especial Eleitoral tem como Presidente Priscila Froemming. 

 

2. DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 

2.1 Da natureza 

2.1.1 O exercício efetivo da função de Conselheiro Tutelar constituirá serviço 

público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. 

2.1.2 O exercício da função de Conselheiro Tutelar requer dedicação exclusiva, 

sendo vedado o exercício simultâneo de qualquer outro cargo, emprego ou função 

pública ou privada.  

2.2 Das atribuições 

2.2.2 São atribuições do Conselheiro Tutelar: 

I – atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 

105, da Lei nº 8.069, de 1990, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII da 

mesma Lei;  

II – atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas 

previstas no art. 129, I a VII, da Lei nº 8.069, de 1990;  

III – promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: a) solicitar 

serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho 

e segurança e outras; b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de 

descumprimento injustificado de suas deliberações.  

IV – encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 

administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente;  

V – encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;  

VI – providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as 

previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional;  

VII – expedir notificações;  

VIII – requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente 

quando necessário;  

IX – assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária 

para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;  



  

X –representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos 

previstos no artigo 220, §3º, inciso II, da Constituição Federal;  

XI – representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou 

suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da 

criança ou do adolescente junto à família natural;  

XII – auxiliar de todas as formas, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o 

COMDICA e os demais integrantes da rede de proteção na efetivação do cumprimento 

das medidas de proteção; 

XIII - Fazer o controle da infrequência e do abandono escolar de crianças e 

adolescentes. 

2.3 Da carga horária 

2.3.1 O Conselheiro Tutelar exercerá suas funções durante todo o horário de 

expediente do Conselho Tutelar, de segundas à sextas-feiras, no horário a ser 

determinado pelo Poder Executivo Municipal, nos termos do previsto no art. 56 da Lei 

nº 8.158/2019, que prevê que:  

Art. 56. Todos os Conselheiros Tutelares serão submetidos à mesma 

carga horária semanal de trabalho, de no mínimo 40 (quarenta) horas 

semanais, além dos períodos de plantão ou sobreaviso realizados à 

noite, finais de semana ou feriado, que deverão ser distribuídos 

equitativamente entre seus membros, sendo vedado qualquer 

tratamento desigual.  

Parágrafo Único. O disposto no caput não impede a divisão de tarefas 

entre os conselheiros, para fins de realização de diligências, 

atendimento descentralizado em comunidades distantes da sede, 

fiscalização de entidades, programas e outras atividades externas, 

sem prejuízo do caráter colegiado das decisões tomadas pelo 

Conselho. 

2.3.2 Além da jornada referida no item “2.3.1”, o Conselheiro Tutelar deverá 

exercer suas atividades nos horários de plantão nos dias de semana, à noite, e nos 

sábados, domingos e feriados, durante as vinte e quatro horas do dia, conforme escala 

de horários de atendimento. 

2.3.3 Todos os membros do Conselho Tutelar serão submetidos à mesma carga 

horária semanal de trabalho, bem como aos mesmos períodos de plantão ou 

sobreaviso, sendo vedado qualquer tratamento desigual. 

2.4 Da remuneração e direitos 



  

2.4.1 Os Conselheiros Tutelares titulares serão remunerados com subsídios, 

constado na Lei Orçamentária no valor de R$ 3.762,99 (três mil setecentos e sessenta 

e dois reais e noventa e nove centavos) + R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais 

pago em vale alimentação), em regime de dedicação exclusiva, sendo que a 

remuneração não gera vínculo empregatício. 

2.4.2 São assegurados aos Conselheiros Tutelares, ainda, os seguintes direitos: 

I – cobertura previdenciária; 

II – gozo de férias anuais remuneradas, com acréscimo de um terço sobre a 

remuneração mensal; 

III – licença-maternidade; 

IV – licença-paternidade; 

V – gratificação natalina; 

VI – auxílio alimentação; 

VII – auxílio transporte. 

2.5 Do mandato 

2.5.1 Os Conselheiros Tutelares eleitos terão mandato de 04 (quatro) anos, a 

contar de 10 de janeiro de 2020, permitida recondução em caso de nova eleição, na 

qual concorrerá em igualdade de condições com os demais candidatos.  

2.5.2 Nos casos em que o Conselheiro Tutelar tenha sido eleito como suplente e, 

no curso do mandato, assumido a condição de titular, em definitivo, também poderá 

ser reconduzido, independentemente do período em que permaneceu no mandato. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Disposições gerais  

3.1.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, bem como das decisões que possam 

ser tomadas pela Comissão Especial Eleitoral em relação as quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

3.1.2 A inscrição será gratuita e deverá ser realizada pessoalmente ou por 

procuração específica com firma reconhecida pelo candidato. 

3.1.3 As informações prestadas na Ficha de Inscrição, bem como o seu 

preenchimento, são de exclusiva responsabilidade do candidato, ficando sob sua 

inteira responsabilidade as informações prestadas, arcando com as consequências de 

eventuais erros de preenchimento da ficha. 



  

3.2 Do período de inscrições 

Do dia 16/05/2019 a 22/05/2019, das 08:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 16:30 

horas. 

3.3 Do local das inscrições 

A inscrição dos candidatos será gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente na 

sede do COMDICA de Santa Cruz do Sul, à Av. Euclydes Nicolau Kliemann, nº 1515, 

nesta cidade, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, entre os dias 16 e 22 de 

maio de 2019.  

3.4. Dos requisitos da documentação para ser entregue no ato da inscrição 

3.4.1 São requisitos para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar: 

I – ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da lei; ser 

brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no Brasil; 

II – idade mínima de vinte e um (21) anos; 

III – estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

IV – gozar dos direitos políticos; 

V – gozar de boa saúde física e mental para o exercício da função, comprovada 

mediante exame médico e psicológico realizado por profissional do Município ou 

durante o certame por profissional contratado pela empresa; 

VI – reconhecida idoneidade moral, comprovada através da apresentação das 

seguintes certidões: 

a) Atestado de Antecedentes, emitido pela Policia Civil 

(https://www.pc.rs.gov.br/emitir-certidao-de-antecedentes-policiais) para candidatos 

residentes no Estado do Rio Grande do Sul, nos últimos 05 (cinco) anos. Caso o 

candidato tenha residido em outros Estados da Federação, nos últimos 05 (cinco) 

anos, deverá apresentar Atestado de Antecedentes, emitido pelo Órgão de Segurança 

Pública, do respectivo Estado;  

b) certidão de quitação eleitoral e certidão de crimes eleitorais (www.tse.jus.br); 

c) alvará de Folha Corrida do Poder Judiciário (www.tjrs.jus.br); 

d) certificado de alistamento militar, para os candidatos do sexo masculino; e) 

certidão cível e criminal de 1º Grau da Justiça Estadual (www.tjrs.jus.br); 

f) certidão cível e criminal da Justiça Federal (www.trf4.jus.br); 

g) certidão do cartório de protestos de títulos; 

VII – residir, comprovadamente através de comprovante de residência (mínimo 

01 (um) por ano) emitido por entidades oficiais que prestam serviços a atuações 



  

governamentais (água, luz, gás, telefone etc.) ou declaração de residência com 

assinatura e firma reconhecida do declarante, candidato e duas testemunhas, no 

Município há mais de 03 (três) anos e permanecer residindo durante o mandato;  

VIII – apresentar certificado Ensino Médio completo ou superior; 

IX – disponibilidade para dedicação exclusiva, cumprindo carga horária de 

40hs/semanais, excluídos os períodos de sobreaviso, para desempenho das 

atividades de membro do Conselho Tutelar; 

X – não ser aposentado por invalidez ou estar em auxílio-doença; 

XI – reconhecida experiência na área de defesa ou atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente, nos últimos cinco anos, comprovada somente por 

documento legal de pessoa jurídica (entidade idônea) em papel timbrado, devidamente 

assinado por parte do representante competente do órgão ou empresa, especificando 

os serviços prestados, seu período de início e o seu término (dia/mês/ano), com no 

mínimo 02 (dois) anos de experiência (730 dias); 

XII – não ter vínculo como proprietário ou funcionário de estabelecimentos que 

sofrem fiscalização do Conselho Tutelar, tais como, bares e boates, dentre outros; 

XIII – comprometer-se participação obrigatório de “formação continuada” dos 

membros do Conselho Tutelar, devendo ser suportada pelo orçamento do Poder 

Público Municipal; 

XIV – possuir preferencialmente Carteira Nacional de Habilitação – CNH – 

válida, na data da posse, correspondente a categoria “AB ou superior”; 

XV – ser aprovado em prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva de 

casos práticos, englobando questões de legislações pertinentes à criança e ao 

adolescente. 

3.5 Da homologação e impugnação das inscrições 

3.5.1 O deferimento da inscrição dar-se-á após a verificação do correto 

preenchimento da Ficha de Inscrição e apresentação da documentação exigida neste 

Edital, que é de exclusiva responsabilidade do candidato, não sendo admitida a 

entrega de qualquer documento após o prazo de encerramento das inscrições. 

3.5.2 A Comissão Especial Eleitoral deverá reunir-se conforme data especificada 

no cronograma e por meio de ata deliberar acerca da homologação das inscrições, 

das impugnações e recursos. 



  

3.5.3 As impugnações podem ser apresentadas por qualquer cidadão ou pelo 

representante do Ministério Público, com a devida fundamentação e comprovação das 

razões alegadas, através de formulário conforme modelo do ANEXO XII. 

3.5.4 Após o prazo de inscrições a Comissão Especial Eleitoral publicará a 

relação de candidatos inscritos.  

3.5.5 Havendo impugnação, o candidato será intimado através de edital e terá o 

prazo de 3 (três) dias para apresentar defesa. 

 3.5.6 Cumpridos os prazos deste artigo, as impugnações serão submetidas à 

Comissão Especial Eleitoral, que decidirá sobre o mérito, no prazo de 3 (três) dias, 

podendo, se necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a 

juntada de documentos e a realização de outras diligências e, dessa decisão, 

publicada em jornal local e site da organizadora, caberá recurso para a assembleia do 

COMDICA, que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão. 

 3.5.7 Julgadas em definitivo todas as impugnações, o COMDICA publicará edital 

oficialmente em um jornal local e site da Empresa Legalle Concursos, com a relação 

dos candidatos autorizados, e aptos para concorrer com a relação dos candidatos 

habilitados, com cópia ao Ministério Público. 

 

4. DA PROVAS 

4.1 Da elaboração e aplicação das provas 

4.1.1 Os candidatos com a candidatura devidamente registrada listados no Edital 

de homologação das inscrições submeter-se-ão a prova objetiva e discursiva, de 

caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada no dia 29/06/2019, com início às 9 

horas e término às 12 horas, em local a ser definido em edital.  

4.1.2 A prova objetiva será composta de 35 questões de múltipla escolha, sendo 

dividida em 10 questões de português, 05 de informática, 05 de conhecimentos gerais 

e 15 de legislação relacionada à criança e adolescente, cujo grau de complexidade 

será diretamente proporcional à escolaridade exigida para o seu exercício. 

4.1.2.1 Cada questão será composta por 5 (cinco) alternativas, sendo apenas 01 

(uma) delas a correta. 

4.1.3 O conteúdo programático consta no ANEXO XI.  

4.1.4 A todas as questões corretas serão atribuídos 2,5 pontos, de modo que a 

prova objetiva totalizará 87,5 pontos. 



  

4.1.5 A nota final de cada candidato será apurada pela média aritmética das 

notas obtidas nas questões.  

4.1.6 Cada questão conterá cinco opções de resposta e somente uma será 

considerada correta. 

4.1.7 A prova discursiva será composta de 05 questões discursivas que 

abordarão casos práticos englobando questões de legislações pertinentes a criança e 

adolescente. 

4.1.8 A todas as questões corretas serão atribuídos 2,5 pontos, de modo que a 

prova discursiva totalizará 12,5 pontos. 

4.1.8.1. Cada questão será avaliada quanto à estrutura formal (aspectos 

semânticos e linguísticos: coesão, coerência, linguagem) e exploração da temática 

(abordagem correta do conteúdo). 

4.1.9 Os candidatos deverão comparecer ao local de aplicação das provas com 

antecedência de 1 hora, munidos de: 

4.1.9.1 comprovante de inscrição; 

4.1.9.2 documento oficial com foto;  

4.1.9.3 caneta esferográfica azul ou preta; 

4.1.9.4 os portões fecharão às 8 horas e 30 minutos. 

4.1.10 Os candidatos que não estiverem presentes no interior da sala de 

aplicação das provas no horário definido serão excluídos do certame. 

4.1.11 O candidato que deixar de exibir documento oficial com foto, antes de 

cada prova, será excluído do certame.  

4.1.12 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da 

realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, roubo 

ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em 

órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em que será submetido 

à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de assinaturas em 

formulário próprio. 

4.1.13 No horário definido para início das provas, os fiscais convidarão dois 

candidatos para conferirem o lacre do envelope, removendo-o à vista de todos os 

presentes. 

4.1.14 Distribuídas as provas, inicialmente os candidatos conferirão a presença 

das 35 questões. 



  

4.1.15 Os cadernos de provas deverão ser preenchidos pelos candidatos 

mediante a utilização de caneta esferográfica azul ou preta, assinalando-se apenas 

uma alternativa em cada questão. 

4.1.16 Não serão consideradas válidas, atribuindo-se pontuação zero, as 

questões que forem respondidas a lápis, sem posterior confirmação à caneta. 

4.1.17 Também será anulada a questão que apresentar mais de uma alternativa 

assinalada pelo candidato, ou que contiver rasuras ou borrões. 

4.1.18 Será anulada integralmente a prova que contiver assinaturas ou sinais 

que permitam a identificação do candidato, ressalvado o numeral impresso pela 

Comissão Especial Eleitoral. 

4.1.19 O candidato que se retirar do local de provas não poderá retornar, 

ressalvados os casos de afastamento da sala com acompanhamento de um fiscal.  

4.1.20 Não será permitido ao candidato retirar o caderno de questões da prova. 

4.1.21 Será retirado do local das provas e desclassificado do Processo o 

candidato que: 

4.1.21.1 apresentar atitude de desacato, desrespeito ou descortesia para com as 

pessoas encarregadas pela realização ou aplicação das provas ou com os outros 

candidatos; 

4.1.21.2 durante a realização da prova demonstrar comportamento 

inconveniente ou for flagrado comunicando-se com outros candidatos ou pessoas 

estranhas, por gestos, palavras ou por escrito, bem como se utilizando de livros, notas 

ou impressos; 

4.1.21.3 durante a realização das provas estiver fazendo uso de qualquer tipo de 

aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios, walkman, 

agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou outros 

equipamentos similares), bem como protetores auriculares. 

4.1.22 Na ocorrência das hipóteses previstas nos itens “4.1.21.1” a “4.1.21.3” 

será lavrado “auto de apreensão de prova e exclusão de candidato”, fazendo-se 

constar o fato com seus pormenores, o qual será assinado por, no mínimo, um fiscal e 

pelo candidato eliminado. 

4.1.23 Em caso de recusa do candidato a assinar o auto de apreensão de prova 

e exclusão de candidato o fato será certificado à vista da assinatura de duas 

testemunhas. 



  

4.1.24 No horário aprazado para o encerramento das provas serão estas 

recolhidas, independentemente de terem ou não sido concluídas integralmente pelos 

candidatos. 

4.1.25 Durante a realização das provas, quaisquer ocorrências serão objeto de 

registro em ata. 

4.2 Da correção, dos recursos e resultado final 

4.2.1 No prazo de 02 (dois) dias, a Banca Examinadora deverá proceder à 

correção das provas. 

4.2.2 A correção se dará mediante comparação do gabarito padrão com as 

respostas assinaladas pelos candidatos no caderno de provas, registrando-se as 

pontuações individuais por questão e o total da nota atribuída à prova. 

4.2.3 Encerrada a correção de todas as provas e registradas as notas auferidas, 

será procedida a abertura dos envelopes contendo os canhotos de identificação, 

comparando-os com aqueles que contiverem igual numeração, para identificar a nota 

atribuída a cada candidato. 

4.2.4 Somente serão classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 

sessenta por cento (60%) da pontuação aferida à prova, sendo os demais excluídos 

do processo.  

4.2.5 Ultimada a identificação dos candidatos, a totalização das notas o 

resultado preliminar será publicado por meio de Edital no site oficial da Prefeitura 

Municipal. 

4.2.6 Da classificação preliminar dos candidatos e do gabarito oficial é cabível 

recurso dirigido a Banca Examinadora, e entregues, mediante protocolo, conforme 

anexo IX deste edital, pessoalmente na sede do COMDICA de Santa Cruz do Sul, à 

Av. Euclydes Nicolau Kliemann, nº 1515, nesta cidade, das 08:00 às 11:45 e das 14:00 

às 17:00 horas, contendo a identificação do recorrente e as razões do pedido recursal, 

no prazo de 03 (três) dias úteis. 

4.2.7 Será possibilitada vista da prova na presença da Comissão Especial 

Eleitoral, permitindo-se anotações, bem como a possibilidade de download no site da 

Legalle Concursos: www.legalleconcursos.com.br, somente no período do recurso. 

4.2.8 A Banca Examinadora, no prazo de estabelecido no cronograma, julgará o 

recurso.  



  

4.2.9 Se, ao julgar os recursos, a Banca Examinadora verificar a ocorrência de 

empate em relação às notas recebidas por dois ou mais candidatos, terá preferência 

na ordem classificatória, sucessivamente, o candidato que: 

4.2.9.1. Tiver idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 

10.741/2003, entre si e frente aos demais, dando-se preferência ao de idade mais 

elevada; 

4.2.9.2 Obtiver maior número de acertos em Legislação relacionada à criança e 

adolescente; 

4.2.9.3 Obtiver maior número de acertos em Português; 

4.2.9.4 Tiver maior idade. 

4.2.9 Mantido o empate, este será decidido por meio de sorteio em ato público, 

em local e horário previamente definido pela Comissão Especial Eleitoral e divulgado 

por meio de Edital.  

4.2.10 A aplicação do critério de desempate será efetivada após a análise dos 

recursos e antes da publicação da lista final dos selecionados.  

4.2.11 No Edital que divulgar o resultado definitivo, com a classificação dos 

aprovados na prova objetiva e discursiva, constará a convocação para realização da 

Avaliação Psicológica. 

4.3 Da avaliação psicológica 

4.3.1 A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, será realizada aos 

candidatos considerados aprovados na prova Objetiva e Discursiva (mínimo 60%) e 

mais bem classificados até a 20ª (vigésima) posição. 

4.3.2 Os candidatos serão submetidos à Testagem Coletiva (1ª Etapa) e 

Entrevista Individual (2ª Etapa) em data a ser definida por Edital.  

4.3.3 A avaliação psicológica (1ª e 2ª Etapa) terá a duração estimada de 4 

(quatro) horas. O candidato deverá estar preparado para esta duração de prova, não 

podendo se ausentar do local de prova. Será fornecido atestado de comparecimento 

ao candidato que o solicitar. 

4.3.4 Os candidatos deverão comparecer com 1 (uma) hora de antecedência, 

munidos de: 

4.3.4.1 Documento de identidade, em perfeitas condições de uso, inviolado e 

com foto que permita o reconhecimento do candidato; 

4.3.4.2 Três (03) canetas de material transparente de tinta preta; 

4.3.4.3 Três (03) lápis nº 2, bem apontados; 



  

4.3.4.4. Um (01) apontador; 

4.3.4.5. Um (01) envelope tamanho A4, na cor parda; 

4.3.4.6 Dez (10) folhas de papel branco tamanho A4. 

4.3.5 A falta de apresentação dos itens citados acima será impeditivo para o 

candidato ingressar na sala de realização da Avaliação Psicológica. 

4.3.6 A Avaliação Psicológica, para fins de seleção de candidatos, é um 

processo sistemático de levantamento e síntese de informações, com base em 

procedimentos científicos, que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato 

compatíveis com o desempenho das atividades da função de Conselheiro Tutelar. 

4.3.7 O não comparecimento indicará a desistência pelo candidato da Avaliação 

Psicológica, não podendo alegar desconhecimento ou qualquer justificativa de atraso, 

não sendo permitido novo agendamento. 

4.3.8 Verificado que o candidato não possui condições físicas ou emocionais 

para a realização da Avaliação Psicológica, de forma a colocar em risco tanto 

equipamentos utilizados quanto a integridade física das pessoas envolvidas, poderá 

ser determinada a imediata interrupção da prova. 

4.3.9 A Entrevista Individual (2ª etapa) será realizada imediatamente após a 

conclusão da Testagem Coletiva (1ª etapa), no mesmo local, data e hora. 

4.3.10 Os candidatos serão chamados à Entrevista Individual por ordem 

alfabética. Não serão realizados ajustes e/ou trocas de dias e horários.  

4.3.11 Os candidatos deverão permanecer nas dependências do local de prova, 

em silêncio, para aguardar a Entrevista Individual. Os candidatos não poderão se 

comunicar com os candidatos que já concluíram a Entrevista Individual, dentro das 

dependências do local de prova, sob pena de eliminação. 

4.3.12 O candidato deverá aguardar a chamada para realização da Entrevista 

Individual, em local a ser indicado, não podendo fazer uso de equipamentos 

eletrônicos e/ou sonoros, devendo acondicioná-los em embalagem plástica lacrável, a 

ser fornecida. 

4.3.13 Será facultado ao candidato, e somente a este, conhecer o resultado da 

sua Avaliação Psicológica, mediante solicitação de Entrevista Devolutiva. A solicitação 

deverá ser feita pelo próprio candidato, através requerimento dirigido à Comissão. 

4.3.14 O candidato considerado “NÃO RECOMENDADO” na Avaliação, se 

solicitar, terá direito a uma nova Avaliação Psicológica. A solicitação deverá ser feita 

pelo próprio candidato, através requerimento dirigido à Comissão.  



  

4.3.15 Na divulgação dos resultados constarão apenas os candidatos 

considerados Aptos. 

4.3.16 O candidato cuja avaliação ou reavaliação resultar em conceito “NÃO 

RECOMENDADO” e os candidatos ausentes na avaliação estarão eliminados da 

presente seleção.  

 

5. DO PROCESSO ELEITORAL 

5.1 Das Instâncias Eleitorais 

Constituem-se Instâncias Eleitorais o COMDICA e a Comissão Especial Eleitoral. 

5.1.1 Compete ao COMDICA: 

I – compor a Comissão Especial Eleitoral; 

II – expedir Resoluções acerca do processo eleitoral naquilo que se fizer 

necessário; 

III – julgar: 

a) os recursos interpostos contra as decisões da Comissão Especial Eleitoral; 

b) as impugnações ao resultado geral das eleições; 

IV – publicar o resultado geral da eleição; e 

V – proclamar os eleitos. 

5.1.2 Compete à Comissão Especial Eleitoral: 

I – coordenar o processo eleitoral e dar-lhe ampla publicidade; 

II – receber, analisar e homologar o registro das candidaturas, fazendo-se 

publicar a relação dos candidatos habilitados, com cópia ao Ministério Público; 

III – receber e analisar as impugnações e recursos apresentadas pelos 

interessados em todas as fases do processo de escolha, encaminhando-as ao 

Presidente do COMDICA, quando for o caso; 

IV – notificar os candidatos, concedendo-lhes prazo para defesa, no caso de 

impugnações e outros recursos de que sejam partes interessadas; 

V – realizar reuniões (capacitação) destinadas a dar conhecimento formal das 

regras do processo de escolha aos candidatos considerados habilitados, que firmarão 

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

legislação local; 

VI – 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; 



  

VII – publicar a lista dos mesários e dos fiscais da votação; 

VIII – receber, processar e julgar as impugnações a mesários e apuradores; 

IX – escolher e divulgar os locais do processo de escolha; 

X – notificar o Ministério Público de todas as fases do processo de escolha;1 

XI – solicitar ao comando da Polícia Militar e Guarda Municipal local, efetivo para 

garantir a ordem e segurança dos locais de votação e apuração; 

XII – fiscalizar a eleição e a apuração dos votos; 

XIII – processar e decidir as denúncias referentes à propaganda eleitoral; 

XIV – receber e divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial do 

processo de escolha, encaminhando o material referente ao pleito ao COMDICA; 

XV – tomar todas as demais providências necessárias para a realização do 

pleito. 

5.1.2.1 As decisões da Comissão Especial Eleitoral serão tomadas pela maioria 

de seus membros.  

5.1.2.2 Em caso de empate, o voto de desempate será dado pelo Presidente da 

Comissão. 

5.2 Da Propaganda Eleitoral  

5.2.1 O período de propaganda eleitoral terá início e fim conforme data 

especificada no cronograma do Edital. 

5.2.2 A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente será 

permitida após a publicação, pelo Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do 

Adolescente, da relação oficial dos candidatos considerados habilitados. 

5.2.3 Toda a propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos(as) 

candidatos(as), que responderão solidariamente pelos excessos praticados por seus 

apoiadores de campanha.  

5.2.4 É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da 

indicação no material de propaganda ou de inserções na mídia, de legendas de 

partidos políticos, símbolos, slogans. 

5.2.5 A propaganda em vias e logradouros públicos obedecerá os limites 

impostos pelo Tribunal Superior eleitoral e garantirá a utilização por todos os 

candidatos, em igualdade de condições.  

                                                      

1 Segundo recomendação constante na Resolução nº 170-2014 do CONANDA, as reuniões 

deliberativas da Comissão devem ser comunicadas ao MP com a antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas.  



  

5.2.6 Não será permitida nenhuma forma ou abuso do poder econômico, de 

atividades ou emprego de dispositivos ou estratégias tendenciosas à eliminação de 

concorrência, seja em razão da desproporção de meios, seja pela capacidade de 

mobilização de influências pessoais, de entidades governamentais ou não 

governamentais, seja pelo emprego de equipamentos do Poder Público, suas 

autarquias ou empresas conveniadas, bem como propaganda que implique em grave 

perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos, propaganda 

enganosa, fake news e qualquer propaganda cujo teor desqualifique os adversários.  

5.2.6.1 Considera-se grave perturbação à ordem, a propaganda que infrinja as 

posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a 

estética. 

5.2.6.2 Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos, doar, 

oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer 

natureza, inclusive brindes de pequeno valor. 

5.2.6.3 Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais 

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

na população, que não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como 

qualquer outra prática que induza o eleitor a erro, auferindo, com isso, vantagem a 

determinado candidato. 

5.2.7 Os(as) candidatos(as) poderão promover as suas candidaturas junto a 

eleitores(as), por meio de debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde que 

não causem dano ou perturbem a ordem pública ou particular. 

5.2.8 As instituições públicas ou particulares (escolas, Câmara de Vereadores, 

rádio, igrejas, organizações da sociedade civil, etc.), que tenham interesse em 

promover debates com os(as) candidatos(as) deverão formalizar convite a todos(as) 

aqueles(as) que estiverem aptos(as) a concorrer à função de conselheiro(a) tutelar. 

5.2.9 Os candidatos deverão encaminhar o material de propaganda para que a 

Comissão Eleitoral o analise, sendo que os candidatos somente poderão utilizá-lo 

após autorização da Comissão. 

5.2.10 É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de 

comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, camisas, bonés e 

outros meios não previstos neste Edital; 

5.2.11 Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia do pleito, sendo 

que a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda caracteriza 



  

manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.  

5.2.12 A violação das regras de campanha importará na cassação do registro da 

candidatura ou diploma de posse do(a) candidato(a) responsável, após a instauração 

de procedimento administrativo no qual seja garantido ao(à) candidato(a) o exercício 

do contraditório e da ampla defesa.  

5.2.13 Compete à Comissão Eleitoral e ao COMDICA processar e decidir sobre 

as denúncias referentes à propaganda eleitoral, dentro dos parâmetros estabelecidos 

pela Lei Municipal nº 8.158, de 28 março de 2019. 

5.2.14 A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente será 

permitida após a publicação, pelo Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do 

Adolescente, da relação oficial dos candidatos considerados habilitados. 

5.2.15 Toda a propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade 

dos(as) candidatos(as), que responderão solidariamente pelos excessos praticados 

por seus apoiadores de campanha.  

5.2.16 É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através 

da indicação no material de propaganda ou de inserções na mídia, de legendas de 

partidos políticos, símbolos, slogans. 

5.2.17 A propaganda em vias e logradouros públicos obedecerá os limites 

impostos pelo Tribunal Superior eleitoral e garantirá a utilização por todos os 

candidatos, em igualdade de condições.  

5.2.18 Não será permitida nenhuma forma ou abuso do poder econômico, de 

atividades ou emprego de dispositivos ou estratégias tendenciosas à eliminação de 

concorrência, seja em razão da desproporção de meios, seja pela capacidade de 

mobilização de influências pessoais, de entidades governamentais ou não 

governamentais, seja pelo emprego de equipamentos do Poder Público, suas 

autarquias ou empresas conveniadas, bem como propaganda que implique em grave 

perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos, propaganda 

enganosa, fake news e qualquer propaganda cujo teor desqualifique os adversários.  

5.2.18.1 Considera-se grave perturbação à ordem, a propaganda que infrinja as 

posturas municipais, que perturbe o sossego público ou que prejudique a higiene e a 

estética. 

5.2.18.2 Considera-se aliciamento de eleitores por meios insidiosos, doar, 

oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer 

natureza, inclusive brindes de pequeno valor. 



  

5.2.18.3 Considera-se propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais 

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

na população, que não poderão ser equacionadas pelo Conselho Tutelar, bem como 

qualquer outra prática que induza o eleitor a erro, auferindo, com isso, vantagem a 

determinado candidato. 

5.2.19 Os(as) candidatos(as) poderão promover as suas candidaturas junto a 

eleitores(as), por meio de debates, entrevistas e distribuição de panfletos, desde que 

não causem dano ou perturbem a ordem pública ou particular. 

5.2.20 As instituições públicas ou particulares (escolas, Câmara de Vereadores, 

rádio, igrejas, organizações da sociedade civil, etc.), que tenham interesse em 

promover debates com os(as) candidatos(as) deverão formalizar convite a todos(as) 

aqueles(as) que estiverem aptos(as) a concorrer à função de conselheiro(a) tutelar. 

5.2.21 Os candidatos deverão encaminhar o material de propaganda para que a 

Comissão Eleitoral o analise, sendo que os candidatos somente poderão utilizá-lo 

após autorização da Comissão. 

5.2.22 É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de 

comunicação em geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, camisas, bonés e 

outros meios não previstos neste Edital; 

5.2.23 Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia do pleito, sendo 

que a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda caracteriza 

manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.  

5.2.24 A violação das regras de campanha importará na cassação do registro da 

candidatura ou diploma de posse do(a) candidato(a) responsável, após a instauração 

de procedimento administrativo no qual seja garantido ao(à) candidato(a) o exercício 

do contraditório e da ampla defesa.  

5.2.25 Compete à Comissão Eleitoral e ao COMDICA processar e decidir sobre 

as denúncias referentes à propaganda eleitoral, dentro dos parâmetros estabelecidos 

pela Lei Municipal nº 8.158, de 28 março de 2019. 

5.3 Dos mesários 

5.3.1 Os mesários serão, preferencialmente, servidores indicados pelos Poderes 

Executivo municipal, nominalmente, em número a ser definido pelo COMDICA, 

suficiente para atender à demanda do processo de eleição. 

5.3.2 A atuação dos representantes das entidades referidas item anterior será 

gratuita. 



  

5.3.3 Não podem atuar como mesários: 

5.3.3.1 Candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o terceiro grau, 

em linha reta ou colateral;  

5.3.3.2 Cônjuge ou companheiro de candidato; e 

5.3.3.3 Pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para candidato. 

5.3.4 A lista contendo a nominata dos mesários que trabalharão na eleição será 

publicada em Edital pela Comissão Especial Eleitoral. 

5.3.5 O candidato ou qualquer cidadão poderá impugnar a indicação de mesário, 

fundamentadamente, no prazo estabelecido no cronograma, nos moldes do formulário 

ANEXO XII.  

5.3.6 Antes do início da votação os mesários verificarão se o local escolhido para 

a eleição está em ordem, assim como o material remetido pela Comissão Especial 

Eleitoral, a urna e a cabine indevassável. 

5.3.7 Na hora designada para o início da votação, cumpridas as exigências 

previstas neste Edital, o Presidente da Mesa, a ser assim designado pela Comissão 

Especial Eleitoral, declarará iniciados os trabalhos. 

5.3.8 Os mesários devem orientar os eleitores para que, antes de ingressar no 

recinto da cabine, se apresentem à Mesa Eleitoral portando o documento oficial de 

identificação com fotografia. 

5.3.9 Os mesários registrarão na folha de controle de votação, o nome do eleitor 

e o número do documento com fotografia. 

5.3.10 Após o registro, o mesário deverá colher do eleitor sua assinatura na folha 

de controle de votação, quando este último deverá conferir seus dados. 

5.3.11 Compete ao Presidente da Mesa ou a quem designar como secretário, o 

registro de todos os acontecimentos que ocorrerem no curso da votação em ata, onde 

serão colhidas as assinaturas das partes envolvidas, bem como de eventuais 

testemunhas, quando houver.  

5.4 Da votação 

5.4.1 A votação para a escolha dos membros do Conselho Tutelar dar-se-á no 

dia 06 de outubro de 2019, no horário das 8 horas às 17 horas – horário de Brasília-

DF. 

5.4.2 Os locais de votação serão definidos pela Comissão Especial Eleitoral, 

observadas as zonas eleitorais estabelecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, que 

poderão ser agrupadas por local ou região para melhor atender à operacionalização 



  

do processo de escolha e serão divulgados por meio de Edital, com antecedência de 

30 dias da data da eleição. 

5.4.3 Podem votar inscritos como eleitores do Município de Santa Cruz do Sul-

RS até 03 (três) meses antes do processo de eleição, devendo o eleitor apresentar, 

por ocasião da votação, o título de eleitor e/ou documento oficial com fotografia. 

5.4.4 A identidade do eleitor poderá ser objeto de impugnação junto às mesas 

receptoras de votos, devendo tudo ser registrado em ata de votação. 

5.4.5 O eleitor deverá votar em um candidato. 

5.4.6 A votação será realizada mediante a utilização de urnas eletrônicas 

emprestadas pela Justiça Eleitoral, na qual aparecerá a fotografia do candidato com o 

respectivo número da candidatura. 

5.4.7 O sigilo da votação será garantido por meio do isolamento do eleitor em 

cabine indevassável, onde serão afixadas listas com o nome, apelido e número do 

candidato. 

5.4.8 O Presidente da Mesa Eleitoral, verificando chegar a hora do encerramento 

da votação e existindo eleitores ainda por votar, distribuirá senha para votação dos 

presentes no recinto, proibindo a partir desse horário o ingresso de outros eleitores 

que ali não estivessem nesse momento. 

5.4.9 O encerramento da votação implica na lacração da urna eleitoral pelo 

Presidente da Mesa, assinado por todos os componentes da Mesa e pelos fiscais 

presentes ao ato. 

5.5 Da Fiscalização  

5.5.1 Cada candidato poderá indicar 1 (um) fiscal para o sorteio de 3 (três) 

fiscais para atuar junto ao local de votação e no local de apuração. 

5.5.2 O fiscal receberá, neste momento, “crachá de identificação” que 

obrigatoriamente deverá ser usado durante todo o dia da eleição. 

5.5.3 Se o fiscal verificar alguma irregularidade deverá comunicá-la ao 

Presidente da Mesa Eleitoral onde estiver atuando. 

5.5.4 O Presidente da Mesa Eleitoral verificará a natureza da irregularidade 

apontada pelo fiscal e tomará as providências para corrigi-la, se procedente, podendo 

indeferi-la, caso entenda que esta não tem cabimento.  

5.5.5 Caso o Presidente da Mesa Eleitoral não consiga resolver a ocorrência 

verificada, deverá entrar em contato imediatamente com um membro da Comissão 

Especial Eleitoral para auxiliá-lo. 



  

5.5.6 Não será permitida a acumulação de cargo de fiscal com o de membro da 

Mesa Eleitoral, ou de qualquer outro cargo decorrente da Eleição. 

5.5.7 Os fiscais que atuarem perante as Mesas Eleitorais deverão assinar as 

atas de início e encerramento dos trabalhos.  

5.5.8 Eventual comportamento inadequado de parte do fiscal poderá resultar na 

determinação, pelo Presidente da Mesa, para que se retire do local da votação, sem 

qualquer prejuízo ao regular andamento do pleito.  

5.6 Das ocorrências e impugnações 

5.6.1 As ocorrências e impugnações constantes das atas de votação referentes 

ao dia da eleição serão julgadas pelo Presidente da Mesa, ao final da votação e antes 

da apuração, salvo aquelas referente ao item “5.4.4”, que deverão ser julgadas no 

momento da impugnação. 

5.6.2 Das decisões do Presidente da Mesa caberá recurso ao COMDICA, que 

deverá ser apresentado no ato, por escrito e devidamente fundamentado, sob pena de 

não recebimento, salvo quanto aquelas referente ao item “5.4.4”, quando a decisão do 

Presidente de Mesa é soberana.2 

5.6.3 O COMDICA terá o prazo conforme descrito no cronograma para 

julgamento dos recursos, impetrados contra o processo eleitoral; 

5.7 Da apuração 

5.7.1 A apuração dos votos será realizada em um único local, a ser escolhido 

pela Comissão Especial Eleitoral e divulgado juntamente com a lista dos locais de 

votação, por Edital. 

5.7.2 Na fase de apuração da urna eleitoral será permitido ingresso ao recinto 

apenas dos candidatos, os fiscais, os membros da Comissão Especial Eleitoral, do 

COMDICA e representante do Ministério Público, todos devidamente identificados por 

crachás fornecidos pela Comissão Especial Eleitoral.  

5.7.3 O Presidente da Comissão Especial Eleitoral determinará a abertura da 

apuração. 

5.7.4 Os candidatos e os fiscais deverão manter distância mínima pré-

estabelecida da Mesa Apuradora, visando não atrapalhar o bom andamento dos 

trabalhos, sob pena de serem retirados do local de apuração. 

                                                      

2 Tal previsão deve-se ao fato de que eventual apresentação de recurso paralisaria o 

andamento da eleição e deveria ser julgado no ato. Se posteriormente fosse, não haveria como 
anular o voto do cidadão com documento impugnado, posto que esta é secreto.  



  

5.7.5 Os mesários expedirão boletim de apuração de cada urna apurada, o qual 

deverá conter: 

I – a data da eleição; 

II – o número de votantes; 

III – as seções eleitorais correspondentes; 

IV – o local em que funcionou a mesa receptora de votos; 

V – o número de votos impugnados; 

VI – o número de votos por candidato; e 

VII – o número de votos brancos, nulos e válidos. 

5.7.6 Cópia do boletim de apuração será afixada em local onde possa ser 

consultada pelo público. 

5.7.7 Encerrada a apuração, os mesários entregarão o boletim e a ata de 

apuração e devolverão o material utilizado na eleição à Comissão Especial Eleitoral. 

5.7.8 Em caso de empate entre candidatos será considerado eleito aquele mais 

idoso.3 

5.7.9 Considerar-se-ão eleitos os 5 (cinco) candidatos que obtiverem maior 

votação nas eleições.  

5.7.10 Serão eleitos como suplentes os 10 (dez) candidatos subsequentes, 

observada a ordem decrescente resultante da eleição.4 

5.8 Do resultado  

5.8.1 Encerrado o trabalho de todas as Mesas de Apuração, o Presidente da 

Comissão Especial Eleitoral, de posse do resultado e do material utilizado na eleição, 

pronunciará o resultado da apuração, declarará o encerramento dos trabalhos e 

providenciará a imediata lavratura da respectiva ata de encerramento que será 

assinada por ele, demais membros da Comissão, candidatos presentes, que assim 

desejarem, membros do COMDICA e representante do Ministério Público. 

5.8.2 A Comissão Especial Eleitoral, computados os dados constantes dos 

boletins de apuração, homologará o resultado preliminar da eleição e publicará Edital 

dando-lhe conhecimento. 

5.8.3 Do resultado preliminar cabe recurso ao COMDICA, o qual deverá ser 

apresentado conforme cronograma. 

                                                      

3 À simetria do que ocorre em um processo eleitoral para cargos políticos, por força do art. 77, 

§ 5º da Constituição da República e do art. 2º, § 3º da Lei Federal nº 9.504-97. 
4  Adaptar caso seja permitida a eleição de mais de cinco suplentes. 



  

 

6. DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 

Será realizado Curso de Capacitação para Conselheiros Tutelares de 

participação obrigatória dos titulares e suplentes eleitos no pleito eleitoral em data a 

ser definida.  

 O Curso de Capacitação para os Eleitos após o Processo de Escolha nos 

seguintes aspectos: 

Eixo 1: Criança e Adolescente: Uma Nova Concepção 

 Doutrina da Proteção Integral – ECA (proteção jurídica e social dos direitos 

humanos de crianças e adolescentes); 

 Conselho Tutelar e suas atribuições (Lei Municipal, ECA, Resoluções CONANDA, 

CF/88 entre outros diplomas legais importantes para o estudo.  

 

Eixo 2: Políticas Públicas 

 Política Municipal de Atendimento; 

 Rede de proteção – Um desafio possível. 

 

Eixo 3: Construindo a noção de conselho 

 Conselho Tutelar e a relação com os demais órgãos 

 

Eixo 4: No exercício da função. A excelência do atendimento 

 Denúncia – caracterização e procedimentos; 

 Ações: Encaminhamentos, requisição e acompanhamento; 

 Redação oficial: ofício, declarações, atas e relatórios. 

 

Eixo 5: Prática profissional simulada (plantões, visitas, oitivas, estudo de 

caso e aplicação de medidas) 

 

Eixo 6: Sistema de Informação para Infância e Adolescência – SIPIA 

 

7 DA POSSE DOS ELEITOS 

7.1 A posse dos Conselheiros Tutelares eleitos ocorrerá no dia 10 de janeiro de 

2020.  

7.2 Serão exigidos para a posse: 



  

7.2.1 Declaração de bens; 

7.2.2 Declaração de que não é cônjuge, companheiro(a), ainda que em união 

homo afetiva, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de nenhum outro Conselheiro eleito, bem como de que não mantém 

nenhuma destas relações com a autoridade judiciária e/ou com o(a) representante do 

Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e Juventude na Comarca do 

Município de Santa Cruz do Sul-RS. 

7.3 Os eleitos serão diplomados e empossados pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, com registro em ata e nomeados 

pelo Prefeito Municipal, por Portaria. 

7.4 Na ocasião da posse, os Conselheiros Tutelares eleitos prestarão o 

compromisso de defender, cumprir e fazer cumprir no âmbito de sua competência os 

direitos da criança e do adolescente estabelecidos na legislação vigente. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada instância recursal, em 

cada fase do processo. 

8.2 Computar-se-ão os prazos previstos nesta Lei, excluindo o dia do começo e 

incluindo o do vencimento, correndo os prazos somente em dias úteis.  

8.3 Todas as publicações referidas neste Edital serão realizadas no site oficial da 

Prefeitura Municipal. 

8.4 As informações referentes ao processo objeto deste Edital serão prestadas 

pelos integrantes da Comissão Especial Eleitoral, na sede do COMDICA. 

8.5 Este edital poderá sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos 

enquanto não realizadas as eleições, através de Edital complementar a ser publicado 

nos meios referidos no item “6.3”, cujo conhecimento fica a cargo dos candidatos, não 

havendo a necessidade de qualquer comunicação pessoal quanto às mesmas. 

8.6 Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Comissão Especial 

Eleitoral e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(COMDICA), que poderá expedir Resoluções acerca do processo eleitoral sempre que 

se fizer necessário.  

Santa Cruz do Sul, 14 de maio de 2019. 

 
 

Eliane Dörner Hein 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Santa Cruz do Sul-RS.  



  

ANEXO I 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA 

CRUZ DO SUL- RS 

CRONOGRAMA DO PLEITO 

Nº EVENTO DATA 

1 
Inscrições na Sede do COMDICA das 8:00 às 11h45 horas e 

das 14 às 17h00 horas 
16/05/2019 a 22/05/2019 

2 Publicação da relação de candidatos inscritos 23/05/2019 

3 

Prazo para impugnação das inscrições pela comunidade local 

e Ministério Público (Encaminhamento da relação de 

candidatos inscritos) 

24/05/2019 a 30/05/2019 

4 Análise de pedidos de registro de candidatura 30 e 31/05/2019 

5 Apresentação de defesa pelo candidato impugnado 03 e 04/06/2019 

6 Análise e decisão dos pedidos de impugnação 05/06//2019 a 07/06/2019 

7 

Publicação da decisão dos pedidos de impugnação e prazo de 

3 (três) dias para interposição de recurso contra decisão da 

Comissão Especial Eleitoral, dirigido a Plenária do COMDICA. 

10/06/2019 

(11 a 13/06/2019 prazo de 

recurso) 

8 Análise e decisão dos recursos. 14/06/2019 a 18/06/2019 

9 
Publicação do Edital de homologação das inscrições deferidas 

e indeferida e abertura prazo recursos (2 dias). 

21/06/2019 

(24 e 25/06/2019) 

10 Publicação dos resultados dos recursos. 27/06/2019 

11 
Publicação de Edital de homologação dos candidatos aptos à 

prova objetiva e discursiva e local e hora da prova; 
27/06/2019 

12 
-Prova Objetiva 

-Prova Subjetiva – questões discursivas 
29/06/2019 

13 

Divulgação do gabarito preliminar e período para interposição 

de recursos do Gabarito Preliminar e vista de Prova Padrão (2 

dias) 

01/07/2019 

(02 e 03/07/2019) 



  

Nº EVENTO DATA 

14 

Divulgação do gabarito definitivo, resultado da prova objetiva e 

discursiva e marcação da avaliação psicológica com a 

convocação dos 20º primeiros candidatos mais bem 

classificados; 

12/07/2019 

15 Prova de Avaliação Psicológica  A definir 

16 
Publicação de relatório com o resultado da avaliação 

psicológica e prazo de recurso (3 dias) 

31/07/2019 

(01 a 03/08/2019 

17 Publicação do relatório definitivo da avaliação psicológica. 09/08/2019 

18 

Publicação da relação dos Candidatos aptos à Eleição e prazo 

de 2 dias para indicação de 1 (um) fiscal por candidato para o 

sorteio de 3 (três) fiscais para eleição e apuração. 

09/08/2019 

(12 e 13/08/2019) 

19 Reunião para firmar compromisso 19/08/2019 

20 Período de Campanha Eleitoral 02/09/2019 a 04/10/2019 

21 Divulgação dos locais do processo de escolha 17/09/2019 

22 Eleição 

Prazo legal 

1º domingo de outubro: 

06 de outubro de 2019 

23 Homologação final com a divulgação do resultado da escolha 

Prazo legal 

Imediatamente após a 

apuração 

07/10/2019 

24 
Indicação de dia, hora e local do início do Curso de 

Capacitação para Conselheiros Tutelares. 
18/10/2019 

25 Posse dos conselheiros 10 de janeiro de 2020 

26 
Definição do Ciclo de capacitação para os Conselheiros 

empossados. 
Prazo a definir 

 

*CEE – Comissão Especial Eleitoral. 

  



  

ANEXO II 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA 

CRUZ DO SUL- RS 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

Nome:________________________________________________________________  

Data de nascimento: _____/______/_________ Sexo:__________________________  

Naturalidade: __________________________________________________________ 

Nacionalidade: _________________________________________________________ 

Identidade nº ___________________ Órgão Exp. ______ Data Emissão: __________ 

CPF nº _______________________________________________________________  

Endereço: ____________________________________________________________  

Nº _______ Complemento nº ___________________ Bairro: ____________________ 

Cidade______________________________________ Estado___________________ 

CEP nº _______________________________________________________________ 

Telefone residencial: ____________________________________________________ 

Telefone celular: _______________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

DECLARAÇÃO 

 Declaro que todas as informações acima expostas são verdadeiras, estando 

ciente das penalidades previstas no Código Penal Brasileiro e demais legislações 

pertinentes em caso de falsidade. Declaro, ainda, atender todas as condições exigidas 

para inscrição no Processo de Escolha dos Membros do Conselhos Tutelares, bem 

como declaro me submeter às normas expressas no Edital nº 01/2019, da Lei 

Municipal nº 8.158, de 28 de março de 2019, na Resolução COMDICA/SCS nº 

01/2019 e demais legislações pertinentes. 

Santa Cruz do Sul/RS, ____ de ______________________, de _____________. 

 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) PRÉ-CANDIDATO(A) 

  



  

ANEXO III 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA 

CRUZ DO SUL- RS 

DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 

Eu, ____________________________________________________________, RG Nº 

__________________________CPF Nº _________________________, candidato a 

Conselheiro Tutelar no Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares, estou ciente 

que se for nomeado para exercer a função de Conselheiro Tutelar no Município de 

Santa Cruz do Sul, para o Quadriênio 2020/2023, CUMPRIREI a jornada mínima de 

trabalho do (a) conselheiro (a) tutelar de 40 (quarenta) horas semanais, além do 

regime de SOBREAVISO obrigatório, com DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, e o 

compromisso de não exercer outras atividades, remuneradas ou não, enquanto 

permanecer na função de CONSELHEIRO TUTELAR nos termos da Lei Municipal nº 

8.158, de 28 de março de 2019, Resolução do CMDICA/SCS 01/2019, e outras 

legislações pertinentes. 

 Declaro que todas as informações acima expostas são verdadeiras, estando 

ciente das penalidades previstas no Código Penal Brasileiro e demais legislações 

pertinentes em caso de falsidade. Declaro, ainda, atender todas as condições exigidas 

para inscrição no Processo de Escolha dos Membros do Conselhos Tutelares, bem 

como declaro me submeter às normas expressas no Edital nº 01/2019, da Lei 

Municipal nº 8.158, de 28 de março de 2019, na Resolução COMDICA/SCS nº 

01/2019 e demais legislações pertinentes. 

Santa Cruz do Sul/RS, ____ de _______________________, de ___________. 

 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) PRÉ-CANDIDATO(A) 

  



  

ANEXO IV 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES  

DE SANTA CRUZ DO SUL 

CURRÍCULO  

1. IDENTIFICAÇÃO:  

Nome: _______________________________________________________________ 

Data de nascimento: ______________________ Sexo:_________________________ 

Naturalidade:_______________________ Nacionalidade: ______________________ 

Filiação:(Pai) __________________________________________________________ 

e (Mãe) ______________________________________________________________  

Estado Civil: __________________________________________________________ 

Cônjuge/Convivente/Companheiro(a):_______________________________________ 

Nº Identidade e CPF do Cônjuge/Convivente/Companheiro(a): ___________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. ENDEREÇO:  

Rua/Avenida/Outro: _____________________________________________________ 

Nº: ____________, Complemento _________, Bairro: _________________________, 

Regional: ______________________________, CEP: ________________ - _______. 

Telefone(s) residencial: _______________ e celular: ___________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

 

3. DOCUMENTOS:  

Nº Identidade: _____________________ CPF Nº _____________________________ 

Carteira de Trabalho: Nº ______________________ Série ______________________  

Título de Eleitor: _______________________Documento Militar Nº _______________ 

Registro Profissional Nº __________________________________________________ 

 

4. GRAU DE ESCOLARIDADE:  

A) ( ) Ensino Fundamental incompleto;  

B) ( ) Ensino Fundamental em curso;  

C) ( ) Ensino Fundamental completo;  

D) ( ) Ensino Médio incompleto;  

E) ( ) Ensino Médio em curso;  



  

F) ( ) Ensino Médio completo;  

G) ( ) Ensino Superior incompleto - curso: 

_____________________________________________ 

H) ( ) Ensino Superior em curso - curso: 

_____________________________________________ 

I) ( ) Ensino Superior completo - curso: 

_____________________________________________ 

 

5. PROFISSÃO:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. ÁREA DE ATUAÇÃO:  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

7. JÁ FOI ELEITO(A) COMO CONSELHEIRO(A) TUTELAR?  

( ) Não               ( ) Sim                 ( ) Titular                 ( ) Suplente  

Município: 

_____________________________________________________________________  

Regional: 

_____________________________________________________________________  

Período(s): 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



  

 

8. Citar os cursos de formação/capacitação na área da criança e do adolescente:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  

09. Citar, no mínimo, 02 (duas) fontes de referência de pessoa física ou jurídica que 

confirmem a experiência em atividade de defesa, atendimento ou promoção dos 

direitos da criança e do adolescente:  

(identificar: telefones de contato, nomes e endereços completos):  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Declaro estar ciente de que estarei sujeito à aplicação das penalidades previstas no 

Código Penal Brasileiro e demais legislações pertinentes, em caso de falsidade de 

quaisquer das informações aqui prestadas.  

Santa Cruz do Sul/RS, ____ de _______________________, de ___________. 

 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) PRÉ-CANDIDATO(A) 

  



  

ANEXO V 

 PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA 

CRUZ DO SUL- RS 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO 

 

Eu, __________________________________________________ portador(a) do RG 

nº ________________________, órgão emissor ___________________ CPF 

nº______________________________, proprietário(a) do imóvel, referido no 

comprovante em anexo, DECLARO para os devidos fins de comprovação de 

residência, sob as penas do Art. 2º da Lei 7.115/83, que o Sr.(a)  

__________________________________________________________ RG nº 

_____________________________ órgão emissor __________ e CPF nº 

_____________________________________ reside no endereço constante do 

comprovante anexo, na rua/avenida _________________________________, na 

cidade de _______________________________ - ____ desde _______ até 

_________ . 

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar 

na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal: 

"Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 

deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa do que 

devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 

sobre o fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e 

reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular." 

 

 Santa Cruz do Sul, ________ de ____________________ de _________. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Titular Autenticada 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

TESTEMUNHAS: 

1) Nome: __________________________________________________ 

RG: ________________________ CPF: _______________________ 



  

2) Nome: __________________________________________________ 

RG: ________________________ CPF: _______________________ 

Comprovantes (atualizados) aceitos: Contas de água, luz, telefonia ou contrato de 

locação 

 

Santa Cruz do Sul/RS, ____ de _______________________, de ___________. 

 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) PRÉ-CANDIDATO(A) 

 

  



  

ANEXO VI 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DE 

SANTA CRUZ DO SUL  

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DO CANDIDATO 

 

Eu,__________________________________________________________________

___________, (nacionalidade)_______________________,(estado 

civil)_____________________, portador(a) do Documento de Identidade nº 

_______________________________________, expedido 

por___________________________________________________, em 

____/____/____, CPF nº ________________________,____________, DECLARO, 

sob as penas da lei, que resido no Município de Santa Cruz do Sul, à 

(rua/avenida/outro) 

_____________________________________________________________________

__________, nº ______________, complemento nº 

____________________________________________, Bairro 

________________________________, Santa Cruz do Sul, CEP: _____________ - 

______.  

 

Declaro estar ciente de que estarei sujeito à aplicação das penalidades previstas no 

Código Penal Brasileiro e demais legislações pertinentes, em caso de falsidade de 

quaisquer das informações aqui prestadas.  

 

Santa Cruz do Sul/RS, ____ de _______________________, de ___________. 

 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) PRÉ-CANDIDATO(A) 

  



  

ANEXO VII 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA 

CRUZ DO SUL- RS 

ATESTADO DE EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADE DE DEFESA, ATENDIMENTO OU 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

 

Para fins de cumprimento da Lei Municipal nº 8.158/2019, da Resolução COMDICA nº 

01/2019 e do Edital nº 01/2019, que regulamentam o Processo de Escolha dos 

Membros do Conselho Tutelar de Santa Cruz do Sul, a organização da sociedade 

civil ______________________________________, CNPJ Nº 

______________________________, registrada no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do município de 

_________________________________________________________, sob o número 

__________, situado (a) à (rua/avenida/outro) ____________________, nº _______, 

Complemento nº _______, telefone(s) _____________________, por seu 

representante legal abaixo assinado, ATESTA, sob as penas da lei, que o(a) Sr.(a) 

____________________________________________________ (presta/prestou) 

__________________________ nesta organização da sociedade civil, serviço 

voluntário de defesa, atendimento ou promoção dos direitos da criança e do 

adolescente, de ____ /_____/______ (data inicial) à ____/ ____/______ (data final). 

 

Descrição do trabalho 

Cargo/Função: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Carga horária de trabalho: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



  

 

Faixa etária do público atendido: 

_______________________________________________________________ 

 

Atividades desenvolvidas: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Declaro estar ciente de que estarei sujeito à aplicação das penalidades previstas no 

Código Penal Brasileiro e demais legislações pertinentes, em caso de falsidade de 

quaisquer das informações aqui prestadas. 

 

_________________________________,_________/_________/__________. 

Local Data 

 

 

Nome legível do representante legal da Organização da Sociedade Civil: 

_______________________________________________________________ 

 

 

Assinatura/Carimbo: ______________________________________________ 

 

  



  

ANEXO VIII 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DE 

SANTA CRUZ DO SUL 

ATESTADO DE EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADE DE DEFESA, ATENDIMENTO OU 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

 

Para fins de cumprimento da Lei Municipal nº 8.159/2019, da Resolução 

COMDICA/RS nº 01/2019 e do Edital COMDICA/2019 nº 01/2019, que regulamentam 

o Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares de Santa Cruz do Sul, 

o(a) (Órgão da Administração Pública) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

CNPJ Nº _____________________________, situado (a) à (rua/avenida/outro) 

________________________________________________, nº ______, Complemento 

nº _______, Município de ______________________________, telefone(s) 

______________________, por seu representante legal abaixo assinado, ATESTA, 

sob as penas da lei, que o (a) Sr. (a) 

_________________________________________________________________ 

(presta/prestou) ________________ nesta instituição pública, serviço voluntário de 

defesa, atendimento ou promoção dos direitos da criança e do adolescente, de ____ 

/_____/______ (data inicial) à ____/ ____/______ ( data final).  

 

Descrição do trabalho  

Cargo/Função: 

___________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Carga horária de trabalho:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 



  

 

Faixa etária do público atendido:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

 

Atividades desenvolvidas:  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Declaro estar ciente de que estarei sujeito à aplicação das penalidades previstas no 

Código Penal Brasileiro e demais legislações pertinentes, em caso de falsidade de 

quaisquer das informações aqui prestadas.  

 

________________________________, _________/_________/__________.  

Local Data 

 

 

Nome legível do representante legal do Órgão da Administração Pública:  

_________________________________________________________________  

 

 

Assinatura/Carimbo: _________________________________________________  

  



  

ANEXO IX 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DE 

SANTA CRUZ DO SUL  

RECURSO  

INSCRIÇÃO Nº _______________________________________________________ 

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A) ___________________________________________ 

 

RAZÕES RECURSAIS  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Santa Cruz do Sul/RS, ____ de _______________________, de ___________. 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) PRÉ-CANDIDATO(A)  



  

ANEXO X 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DE 

SANTA CRUZ DO SUL  

MODELO DE PROCURAÇÃO  

 

P R O C U R A Ç Ã O  

 

Eu, _________________________________________________________________, 

Carteira de Identidade nº ____________________________________, residente e 

domiciliado na rua _____________________________________________________, 

nº _______________, ap. _________________________________________, no 

bairro ________________________________, na cidade de 

____________________________, nomeio e constituo 

____________________________________________________, Carteira de 

Identidade nº ________________________________________, CPF Nº 

_________________________como meu procurador, com poderes específicos para 

interpor recursos, no PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS 

CONSELHOS TUTELARES DE SANTA CRUZ DO SUL  – Edital nº ______, para o 

cargo de ______________________________________________________, 

realizado pela _________________________________ (Organizadora do Processo) 

na cidade de ______________________________________________ (cidade do 

processo de escolha).  

 

Município de ________________________, _____ de ________________ de 2019.  

 

 

Assinatura do Candidato 

 

Obs.: Serão aceitos recursos por procuração desde que apresentado o 

documento de Identidade do procurador e entregue o instrumento de mandato 

outorgado através de instrumento público ou particular, contendo poder 

específico para o pedido de recurso, conforme Anexo VI deste edital. Não há 

necessidade de reconhecimento de firma em cartório, pelo outorgante, com 

apresentação dos documentos necessários, original e cópia para autenticação 

no local, ou cópia autenticada em cartório.  

  



  

ANEXO XI 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA 

CRUZ DO SUL- RS 

PROGRAMA DA PROVA OBJETIVA 

Português 

PROGRAMA DE PROVA:  

Leitura e compreensão de textos: Assunto. Estruturação do texto. Ideias principais e 

secundárias. Relação entre as ideias. Efeitos de sentido. Figuras de linguagem. 

Recursos de argumentação. Informações implícitas: pressupostos e subentendidos. 

Coesão e coerência textuais. Léxico: Significação de palavras e expressões no texto. 

Substituição de palavras e de expressões no texto. Estrutura e formação de palavras. 

Aspectos linguísticos: Relações morfossintáticas. Ortografia: emprego de letras e 

acentuação gráfica no sistema oficial vigente (Novo Acordo Ortográfico). Relações 

entre fonemas e grafias. Flexões e emprego de classes gramaticais. Vozes verbais e 

suas conversões. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal 

(inclusive emprego do acento indicativo de crase). Coordenação e subordinação: 

emprego das conjunções, das locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. 

Pontuação.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

1. BECHARA, Evanildo. Gramática Escolar da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Lucerna, 2006.  

2. CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: Novo 

Acordo Ortográfico. 49. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009.  

3. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. O Dicionário da língua portuguesa. 8. ed. 

Curitiba: Positivo, 2010.  

4. FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e 

redação. 5. ed. São Paulo: Ática, 2008. Reimpressão.  

5. LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Nominal. 5. ed. São Paulo: 

Ática, 2010.  

6. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgãos públicos, 

jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

Informática 

PROGRAMA DE PROVA:  



  

Conhecimentos sobre o programa Microsoft Word 2016: saber identificar, caracterizar, 

usar, alterar, configurar e personalizar o ambiente, componentes da janela, 

funcionalidades, menus, ícones, barra de ferramentas, guias, grupos e botões, 

incluindo número de páginas e palavras, erros de revisão, idioma, modos de exibição 

do documento e zoom. Abrir, fechar, criar, excluir, visualizar, formatar, alterar, salvar, 

configurar documentos, utilizado as barras de ferramentas, menus, ícones, botões, 

guias e grupos da Faixa de Opções, teclado e/ou mouse. Identificar e utilizar os botões 

e ícones das barras de ferramentas das guias e grupos Início, Inserir, Layout da 

Página, Referências, Correspondências, Revisão e Exibição, para formatar, 

personalizar, configurar, alterar e reconhecer a formatação de textos e documentos. 

Saber identificar as configurações e configurar as Opções do Word. Saber usar a 

Ajuda. E aplicar teclas de atalho para qualquer operação. Conhecimentos sobre o 

navegador Google Chrome: Como fazer login ou sair. Definir o Google Chrome como 

navegador padrão. Importar favoritos e configurações. Criar perfil. Personalizar o 

Chrome com apps, extensões e temas. Navegar com privacidade ou excluir o 

histórico. Usar guias e sugestões. Pesquisar na Web no Google Chrome. Definir 

mecanismo de pesquisa padrão. Fazer o download de um arquivo. Usar ou corrigir 

áudio e vídeo em Flash. Ler páginas mais tarde e off-line. Imprimir a partir do Chrome. 

Desativar o bloqueador de anúncios. Fazer login ou sair do Chrome. Compartilhar o 

Chrome com outras pessoas. Definir sua página inicial e de inicialização. Criar, ver e 

editar favoritos. Ver favoritos, senhas e mais em todos os seus dispositivos. Navegar 

como visitante. Criar e editar usuários supervisionados. Preencher formulários 

automaticamente. Gerencias senhas. Gerar uma senha. Compartilhar seu local. 

Limpar dados de navegação. Limpar, ativar e gerenciar cookies no Chrome. Redefinir 

as configurações do Chrome para padrão. Navegar com privacidade. Escolher 

configurações de privacidade. Verificar se a conexão de um site é segura. Gerenciar 

avisos sobre sites não seguros. Remover softwares e anúncios indesejados. Iniciar ou 

parar o envio automático de relatórios de erros e falhas. Aumentar a segurança com o 

isolamento de site. Usar o Chrome com outro dispositivo. Configurações do Google 

Chrome: alterar tamanho de texto, imagem e vídeo (zoom), ativar e desativar 

notificações, alterar idiomas e traduzir páginas da Web, usar a câmera e o microfone, 

alterar permissões do site, redefinir as configurações do Chrome para o padrão e 

acessibilidade no Chrome. Corrigir problemas: melhorar a execução do Chrome, 

corrigir problemas com conteúdo da Web e corrigir erros de conexão. 



  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

1. GOOGLE. Suporte ao Google Chrome: (https://support.google.com/chrome).  

2. MANUAIS e apostilas de referência do Pacote Office e ajuda on-line (help). 

3. MICROSOFT. Ajuda do Microsoft Word (Ajuda eletrônica integrada ao Programa 

MS Word 2016).  

4. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgão públicos, 

jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados.  

Conhecimentos Gerais 

PROGRAMA DE PROVA:  

Conhecimentos Gerais: Dados históricos, geopolíticos e socioeconômicos, do 

município, do estado, do país, e do mundo. Informações sobre artes, esportes, política, 

economia e cultura. Meio Ambiente, desenvolvimento sustentável, ecologia e descarte 

correto de resíduos. Ciências Naturais, Cultura, Cinema, Generalidades e conceitos do 

Brasil, Rio Grande do Sul e do Mundo. História e Geografia Gerais Mundiais, do Brasil, 

do Estado e do Município. Atualidades no Brasil: Cenário político brasileiro. Operação 

Lava Jato e implicações nacionais. Reforma trabalhista. Mobilidade urbana. Problema 

de moradia nos grandes centros urbanos. Centenário da morte de Olavo Bilac. 

Operação Carne Fraca. Privatizações do Governo Temer. Acessibilidade e o papel das 

políticas públicas. Intolerância e Xenofobia. Crise econômica. Reforma política. 

Condenação do ex-presidente Lula. Sistema prisional brasileiro. História da saúde 

pública no Brasil. Debate sobre cultura do estupro. Bullying. Naufrágios. Cotas sociais 

e raciais. Massacre indígena. Fim da missão de Paz no Haiti. Eleições 2018. 

Documentos da cia sobre a ditadura brasileira. Protesto dos caminhoneiros e o preço 

da gasolina. 30 anos de constituição cidadã. Intervenção federal. Estatuto do 

desarmamento. Malala no Brasil: o empoderamento feminino vem da escola. Crise dos 

combustíveis e a matriz energética brasileira. Corrupção durante o regime militar. 

Suspensão da sobretaxa do aço pelos EUA ao Brasil. Fake News e o cenário político 

nas eleições de 2018. Petróleo e sua importância na política brasileira. Como é 

calculado o PIB. Fatos sobre a desigualdade de gênero no Brasil. NAFTA e a relação 

com o Brasil. Atualidades no mundo: Governo de Donald Trump e a Política Imigratória 

dos EUA. Coreia do Norte. Guerra na Síria. Brexit. Díaz-Canel e o novo governo 

cubano. Revoltas de 1968. Refugiados. Acordo de Paris. Crise na Venezuela e 

Governo de Nicolas Maduro. Atentados Terroristas. Racismo nos EUA. Os 100 anos 

do fim da Primeira Guerra. Os 200 anos do nascimento de Karl Marx. Os 100 anos do 



  

nascimento de Nelson Mandela. Equilíbrio de forças no Oriente Médio. Os 50 anos da 

morte de Martin Luther King. Furacão Irma. Atentado em Las Vegas. Kremlin e a 

corrida armamentista. Copa do Mundo 2018. Assédio sexual em Hollywood. 70 anos 

do estado de Israel e a inauguração da embaixada americana em Jerusalém. 

Negociações e reaproximação das coreias. Sistema político da Rússia. Angela Merkel 

e a Alemanha. Terremotos na Bolívia. Mudança de liderança em cuba. História da 

ocupação da Armênia pela Turquia. Instabilidade econômica da argentina. A década 

da china. Riscos dos agrotóxicos. Irã e seu Programa Nuclear como ameaça global. 

Terremotos e tsunami na Indonésia. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

1. MANUAIS, livros, apostilas, compilados, publicações oficiais de órgãos públicos, 

jornais, revistas e diversos que contenham os conteúdos indicados. 

Legislação relacionada à criança e adolescente 

PROGRAMA DE PROVA:  

Constituição Federal: Dos Princípios Fundamentais, Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, Da Ordem Social. Estatuto da Criança e do Adolescente. Política 

Municipal de Proteção e Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

1. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (Dos Princípios e 

Garantias Fundamentais – art. 1º ao 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais – 

art. 5º ao 11º. Da Ordem Social – art. 193º ao 232º) 

2. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e alterações. Dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.] 

3. SANTA CRUZ DO SUL/RS. Lei Municipal nº 8.158, de 28 de março de 2019. 

Consolida e altera a Lei Municipal n.º 6.809, de 21 de agosto de 2013 e alterações, 

que trata da Politica Municipal de Proteção e Atendimento dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Conselho Tutelar, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

institui o Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dá outras 

providências.  



  

ANEXO XII 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA 

CRUZ DO SUL- RS 

IMPUGNAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL/COMDICA, 

Eu, _________________________________________________________________, 

QUALIFICAÇÃO, venho perante esta Comissão/Conselho, com amparo no item “____” 

do Edital nº 001/2019, apresentar PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE INSCRIÇÃO em 

desfavor do cidadão ________________________, postulante a candidato à função 

de Conselheiro Tutelar no Município de Santa Cruz do Sul, em razão dos fatos a 

seguir:  

1. _____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________  

Para a comprovação dos fatos alegados, junto os documentos a seguir listados:  

1. _____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________  

e/ou  

Para a comprovação dos fatos alegados, arrolo as testemunhas a seguir listadas, com 

o respectivo endereço para notificação:  

1. _____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________  

 

Nestes Termos,  

Pede Deferimento.  

___________________, ____ de ________ de 2019. 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura  



  

ANEXO XIII 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE SANTA 

CRUZ DO SUL- RS 

IMPUGNAÇÃO DE MESÁRIO 

 

SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL/COMDICA, 

Eu, _________________________________________________________________, 

QUALIFICAÇÃO, venho perante esta Comissão/Conselho, com amparo no item “____” 

do Edital nº 001/2019, apresentar PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE MESÁRIO em 

desfavor do cidadão ________________________, convocado para atuar nas 

eleições para Conselheiro Tutelar no Município de Santa Cruz do Sul, em razão dos 

fatos a seguir:  

1. _____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________  

Para a comprovação dos fatos alegados, junto os documentos a seguir listados:  

1. _____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________  

e/ou  

Para a comprovação dos fatos alegados, arrolo as testemunhas a seguir listadas, com 

o respectivo endereço para notificação:  

1. _____________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________  

 

Nestes Termos,  

Pede Deferimento.  

___________________, ____ de ________ de 2019. 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

 

_________________________________ 

Assinatura 


