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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
 

EDITAL Nº 001/2019  
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BAIXA 
GRANDE - BA, no uso da atribuição que lhe é conferida pela (lei nº 293 de 30 de maio de 2016), torna público 
o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO para o processo de escolha em data unificada para membros do 
Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024, aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 001/2019, do CMDCA local. 
1. DO PROCESSO DE ESCOLHA:  
1.1. O processo de escolha em data unificada é disciplinado pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CONANDA, assim como pela Lei Municipal n º 293/2016 e Resolução nº 001/2019, do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Baixa Grande - Ba, sendo realizado sob a responsabilidade deste e 
fiscalização do Ministério Público; 
1.2. Os membros do Conselho Tutelar local serão escolhidos mediante o sufrágio universal, direto, secreto e 
facultativo dos eleitores do Município, em data de 06 de outubro de 2019, sendo que a posse dos eleitos e 
seus respectivos suplentes ocorrerá em data de 10 de janeiro de 2020; 
1.3. Assim sendo, como forma de dar início, regulamentar e ampla visibilidade ao processo de escolha em data 
unificada para membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 2020/2024, torna público o presente Edital, 
nos seguintes termos: 
2. DO CONSELHO TUTELAR: 
2.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo composto por 05 (cinco) membros, 
escolhidos pela comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, 
mediante novo processo de escolha em igualdade de escolha com os demais pretendentes; 
2.2. Cabe aos membros do Conselho Tutelar, agindo de forma colegiada, o exercício das atribuições contidas 
nos art. 18-B, paragrafo único, art.90, §3º, inciso II,arts. 95, 131, 136, 191 e 194, todos da Lei nº 8.069/90, 
observados os deveres e vedações estabelecidos por este Diploma, assim como pela Lei Municipal nº 
293/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.3. O presente processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Baixa Grande - Ba visa 
preencher as 05 (cinco) vagas existentes, assim como para seus respectivos suplentes; 
2.4. Por força do disposto no art. 5º, inciso II, da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, a candidatura deverá 
ser individual, não sendo admitida a composição de chapas. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS  

3.1. Reconhecida idoneidade moral, atestada por duas pessoas alistadas eleitoralmente no município ou área 
de jurisdição do respectivo Conselho Tutelar, observados os impedimentos legais relativos ao grau de 
parentesco conforme o Artigo 140 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

3.2. Idade superior a vinte e um anos no ato da inscrição; 

3.3. Residência e domicílio eleitoral no município, de no mínimo 2 (dois) anos comprovadamente; 

3.4. Apresentação das certidões negativas da Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Estadual e Justiça Federal; 

3.5. Solicitação da candidatura individual, não sendo admitida a composição de chapas; 

3.6. Ensino médio completo, concluído até a data da inscrição; 

3.7. Disponibilidade para exercer a função pública de conselheiro tutelar com dedicação exclusiva, sob pena 
das sanções legais. 

3.8. Está em gozo dos direitos políticos. 
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3.9 Estar quite com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino); 
3.10 O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da candidatura. 
4. DAS ATRIBUIÇÕES 
 
4.1 Nos termos do artigo 136 da Lei Federal 8.069/90 são atribuições dos membros do Conselho Tutelar: 
 
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos art. 98 e 105, aplicando as medidas previstas 
no art. 101, I a VII; 
II - atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII; 
III - promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto:  
a) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; 
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 do 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, 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 art. 220, inc. 3, II, 
da Constituição Federal; 
XI – representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar; depois 
de esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 
 
5. DA CARGA HORÁRIA 

5.1. A carga horária é de 40 horas semanais, sendo o atendimento ao público de 8h às 12h e das 14h as 18h, 
de segunda a sexta-feira. 
5.2. Aos sábados, domingos, feriados e a noite, os conselheiros ficarão de sobreaviso/escala de plantão. 
 
6. DA REMUNERAÇÃO  
 
6.1.  Os Conselheiros Tutelares receberão, a título de remuneração da função, valores a serem pagos pelo 
Município com rendimento mensal de 1.496,97(um mil quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e sete 
centavos),bruto. Conforme Lei Municipal nº  
6.2 A remuneração durante o período de exercício do mandato ativo NÃO configura vinculo empregatício.  
 

7. DA INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

7.1. A participação no presente Processo de Escolha iniciar-se-á pela inscrição por meio de requerimento de 
inscrição, e será efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital.  

7.2. Não será cobrada taxa de inscrição dos candidatos. 

7.3. A inscrição somente será efetuada pessoalmente, na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, Situado na Praça Manoel Ribeiro Soares, Baixa Grande Bahia (Secretaria Municipal de 
Assistência Social), pelo período de: 08/04/2019 a 08/05/2019, das 9h00min às 17h00min.  

7.4. As informações prestadas na inscrição são de total responsabilidade do candidato.  

7.5. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos a seguir: 

http://www.diariooficialba.com.br/
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a) Atestado/declaração de idoneidade moral (anexo I);  

b) Documentos de identidade pessoal com foto, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e 
comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; 

c) Certidão de antecedentes criminais expedidas pela Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Estadual e Justiça 
Federal; 

d) Ficha de inscrição individual  (anexo II);  

e) Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC); 

f) Declaração de disponibilidade para o exercício da função pública de conselheiro tutelar com dedicação 
exclusiva, sob pena das sanções legais (anexo III);  

h) Declaração de responsabilidade acerca das informações prestadas ou Clausula constante do termo de 
inscrição onde o candidato se responsabilize pelas informações prestadas no momento da inscrição (anexo IV). 

i) Atestado médico de condições físicas e mentais para exercer a função de Conselheiro Tutelar. 

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA  

8.1. Inscrições e entrega de documentos no período de 08/04/2019 a 08/05/2019; 

8.2. Publicação da relação dos candidatos inscritos: 24/05/2019; 

8.3. Prazo para impugnação de candidatura: 05 dias a contar da publicação da relação dos candidatos inscritos; 

8.4. Apresentação de defesa pelo candidato impugnado: 30/05/2019; 

8.5. Publicação do julgamento da impugnação pela comissão especial: 03/06/2019; 

8.6. Prazo para recurso ao pleno do CMDCA: 10/06/2019; 

8.7. Resultado da análise dos recursos: 17/06/2019; 

8.8. Exame de conhecimento específico com caráter eliminatório, contendo 30 questões de caráter objetivo 
sobre a Lei 8.069/1990 e Português, considerando-se apto o candidato que acertar no mínimo 60% da prova: 
07/07/2019; 

8.9. Publicação do gabarito oficial: 09/07/2019  

8.10. Prazo para recurso: 10/07/2019 

8.11. Publicação da relação dos candidatos habilitados: 19/07/2019; 

8.12. Divulgação do local do processo de escolha: 08/08/2019 (Eleição); 

8.13. Data do processo de escolha unificado: 06/10/2019 (votação); 

8.14. Divulgação do resultado: 08/10/2019; 

8.15. Diplomação: 10/01/2020; 

8.16. Posse: 10/01/2020. 

 

9. DA PRIMEIRA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

O CMDCA, por meio de sua Comissão Especial, procederá à análise dos documentos apresentados em 
consonância com o disposto no item 7.5 do presente Edital, seguida da publicação da relação dos candidatos 
inscritos dentro do prazo previsto. 

O processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorrerá com o número mínimo de 10 (dez) pretendentes 
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devidamente habilitados. 

Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10 (dez), o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente poderá suspender o trâmite do processo de escolha e reabrir prazo para inscrição de 
novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos conselheiros ao término do mandato em 
curso, conforme disposição do art. 13, §1º da Resolução nº 170/2014 – CONANDA. Caso não se atinja o 
número mínimo de 10 (dez) pretendentes habilitados, realizar-se-á o certame com o número de inscrições que 
houver. 

10.  DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS  

A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos inscritos poderá qualquer cidadão, acima de 18 
(dezoito) anos e dotado de capacidade civil, requerer, em até 05 (cinco) dias, ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente a impugnação de candidaturas, em petição fundamentada. 

O candidato que teve sua candidatura impugnada poderá apresentar defesa no prazo de 03 dias. 

A comissão especial analisará a defesa apresentada, podendo ouvir testemunhas, determinar a juntada de 
documentos e realizar diligências, conforme art. 11, §3º, I e II, da Res. 170/2014 do CONANDA. 

O resultado da análise da impugnação pela comissão especial será divulgado no dia  

03/06/2019. 

Da decisão acerca da análise da impugnação caberá recurso do candidato à plenária do CMDCA, que deverá 
decidir em até 03 dias.  

11. DA SEGUNDA ETAPA - EXAME DE CONHECIMENTO  

A prova destinar-se-á a selecionar os candidatos que poderão participar do pleito para Conselheiro Tutelar 
para o quatriênio 2020/2024, nos termos que constam neste edital. 
 
A prova objetiva será realizada no dia 07 de Julho, no Colégio Estadual José Ribeiro Pamponet, situada na Rua 
Doutor Getúlio Vargas, das 08:30 às 12:00. 
 
Os portões serão abertos às 07h30min e seu fechamento será às 08h10min. Os candidatos devem estar 
munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de um documento original de identidade e do 
comprovante de inscrição.  
 
A prova escrita terá a duração de 03h30min. 
 
Antes de adentrar a sala de prova o candidato deverá apresentar o Protocolo de Inscrição e assinar a Lista de 
Presença junto ao fiscal da entrada da referida sala. A assinatura será conferida com o documento de 
identidade (original) apresentado pelo candidato. 
 
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização das provas, documento de 
identidade original, por motiva de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ou protocolo de solicitação 
de segunda via, juntamente com outro documento com foto que o identifique. 
 
O Candidato apenas poderá levar o caderno de questão uma hora antes do término da prova. 
O candidato só poderá se ausentar da sala de provas após 60 minutos do início da mesma e os três últimos 
candidatos só poderão ausentar-se da sala de provas juntos. 
Será excluído do concurso o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital, incidirem nas 
hipóteses abaixo:  
 

http://www.diariooficialba.com.br/
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I - apresentar-se após o horário estabelecido para a realização da prova; 
II - apresentar-se para a prova em outro local; 
III - não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 
IV - não apresentar um dos documentos de identificação exigidos nos termos deste Edital, para a realização da 
prova; 
V - ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal; 
VI - ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 60 (sessenta) minutos a partir do 
início da mesma; 
VII – se for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, relógios 
digitais, livros, notas, lápis, lapiseira, borracha ou impressos não permitidos; 
VIII - se estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico (pagers, celulares, etc.); 
IX – se estiver usando boné, chapéu ou óculos escuros; 
X- lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
XI - não devolver integralmente o material solicitado; 
XII- perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
As questões eventualmente anuladas serão consideradas corretas para todos os candidatos. 

O exame ocorrerá no dia 07/07/2019 (Domingo). 

O exame de conhecimento especifico com referencia a Lei Federal nº 8.069/90 e língua Portuguesa consistirá 
em prova objetiva de caráter eliminatório com as seguintes regras:  
I – A prova versará sobre a Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e Língua 
Portuguesa; 
II – O exame de conhecimento constará de 30 (trinta) questões objetivas, valendo 30 (trinta) pontos no total; 
III – Será aprovado o candidato que obtiver nota mínima de 18 (dezoito) pontos; 

IV – A prova será elaborada por uma comissão especial, conforme Lei Municipal 293/2016. 

O resultado do exame será publicado no Diário Oficial do Município ou em meio equivalente no dia: 
09/07/2019. 

Do resultado do exame caberá recurso à comissão especial no prazo de 03 dias. 

Após análise pela Comissão Especial, será divulgada lista dos candidatos aptos à eleição, no dia 19 de julho de 
2019. 

 

12. COMISSÃO ESPECIAL 

Fica criada a comissão especial, de formação paritária, composta por seis (06) membros, sendo 03 (três) 
conselheiros representantes do governo municipal e 03 (três) conselheiros representantes da sociedade civil. 
A comissão especial, que deverá elaborar o exame de conhecimento específico e Língua Portuguesa, analisar, 
corrigir, sendo composta por:  

 

Antonia Gelma Sodré da Silva; 

Paulo Sergio Rios Santos;  

Elian Cerqueira de Santana Matos;  

Madalena Dantas dos Santos Queiroz;   

Carla de Oliveira Santiago Brito;  

Rogério Cerqueira dos Santos.  
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A comissão especial compromete-se a manter sigilo acerca do conteúdo do exame eliminatório. 

São impedidos de servir na comissão especial os cônjuges, companheiros, mesmo que em união homoafetiva, 
ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Estende-se o impedimento ao 
conselheiro tutelar em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação 
na Justiça da Infância e da Juventude da mesma comarca. 

 

13. DA TERCEIRA ETAPA – ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR: 
 A eleição para os membros do Conselho Tutelar do Município de Baixa Grande  - Ba  realizar-se-á no dia 06 de 
outubro de 2019, das 08h às 17h, conforme previsto no art. 139, da Lei nº 8.069/90 e Resolução nº 152/2012, 
do CONANDA; 

O voto será facultativo e secreto. 

As cédulas para votação manual serão elaboradas pela Comissão do Especial Eleitoral, adotando parâmetros 
similares aos empregados pela Justiça Eleitoral em sua confecção; 

Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes, codinomes, fotos e número dos candidatos 
a membro do Conselho Tutelar; 

As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo modelo fornecido pela Comissão Especial Eleitoral, 
nas quais serão registradas eventuais intercorrências ocorridas no dia da votação, além do número de 
eleitores votantes em cada uma das urnas; 

Após a identificação, o eleitor assinará a lista de presença e procederá a votação; 
 O eleitor que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como forma de identificação;  
O eleitor poderá votar em apenas 01(um) candidato; 
No caso de votação manual, os votos em mais de um candidato ou que contenham rasuras que não permitam 
aferir a vontade do eleitor, serão anulados, devendo ser colocados em envelope separado, conforme previsto 
no regulamento da eleição; 
 Será também considerado inválido o voto: 
a) cuja cédula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado; 
b) cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação; 
c) cuja cédula não corresponder ao modelo oficial; 
d) que tiver o sigilo violado.  
Efetuada a apuração, serão considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados, ressalvada a 
ocorrência de alguma das vedações legais acima referidas, sendo os demais candidatos considerados suplentes 
pela ordem de votação; 
 Em caso de empate na votação, ressalvada a existência de outro critério previsto na Lei Municipal local, será 
considerado eleito o candidato com idade mais elevada; 

A divulgação dos locais de escolha ocorrerá com antecedência mínima de 20 dias da data da escolha unificada 
e caberá ao CMDCA fazer ampla divulgação dos locais, utilizando todos os meios de comunicação possíveis. 

14. DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL: 
 Cabe ao Poder Público, com a colaboração dos órgãos de imprensa locais, dar ampla divulgação ao processo 
de escolha desde o momento da publicação do presente Edital, incluindo informações quanto ao papel do 
Conselho Tutelar, dia, horário e locais de votação, dentre outras informações destinadas a assegurar a ampla 
participação popular no pleito; 
 É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja através da indicação, no material de 
propaganda ou inserções na mídia, de legendas de partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias 
de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação; 
 Os candidatos poderão dar início à campanha eleitoral após a publicação da relação definitiva dos candidatos 
habilitados, prevista no Edital; 
 A propaganda eleitoral em vias e logradouros públicos observará, por analogia, os limites impostos pela 
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legislação eleitoral e o Código de Posturas do Município, garantindo igualdade de condições a todos os 
candidatos; 
 Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio de debates, entrevistas, 
redes sociais na internet e distribuição de panfletos, desde que não causem dano ou perturbem a ordem 
pública ou particular; 
 As instituições públicas ou particulares (escolas, Câmara de Vereadores, rádio, igrejas etc.) que tenham 
interesse em promover debates com os candidatos deverão formalizar convite a todos aqueles que estiverem 
aptos a concorrer ao cargo de membro do Conselheiro Tutelar; 
Os debates deverão ter regulamento próprio, a ser apresentado pelos organizadores a todos os participantes e 
à Comissão Especial Eleitoral designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com 
pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência;  
 Cabe à Comissão Especial Eleitoral supervisionar a realização dos debates, zelando para que sejam 
proporcionadas iguais oportunidades a todos os candidatos nas suas exposições e respostas; 
 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; 
 É dever do candidato portar-se com urbanidade durante a campanha eleitoral, sendo vedada a propaganda 
irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorrentes; 
 Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em qualquer local público ou aberto ao 
público, sendo que a aglomeração de pessoas portando instrumentos de propaganda caracteriza manifestação 
coletiva, com ou sem utilização de veículos; 
 A violação das regras de campanha importará na cassação do registro da candidatura ou diploma de posse do 
candidato responsável, após a instauração de procedimento administrativo no qual seja garantido ao 
candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

15. DAS CONDUTAS VEDADAS 

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 pequeno valor. 

É também vedada a prática de condutas abusivas ou desleais que acarretem vantagem indevida ao candidato, 
como a “boca de urna” e o transporte de eleitores, dentre outras previstas na Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), 
pois embora não caracterizem crime eleitoral, importam na violação do dever de idoneidade moral que se 
constitui num dos requisitos elementares das candidaturas; 
Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos itens anteriores, durante e/ou depois 
da campanha, inclusive no dia da votação, terão cassado seu registro de candidatura ou diploma de posse, 
sem prejuízo da apuração da responsabilidade civil e mesmo criminal, inclusive de terceiros que com eles 
colaborem; 
 Caberá à Comissão Especial Eleitoral ou, após sua dissolução, à Plenária do CMDCA, decidir pela cassação do 
registro da candidatura ou diploma de posse, após a instauração de procedimento administrativo no qual seja 
garantido ao candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
Além dessas, são consideradas condutas vedadas aquelas previstas na legislação eleitoral, no que for cabível, 
com o intuito de evitar o abuso do poder político, econômico, religioso, institucional e dos meios de 
comunicação, dentre outros.  
 

16. EMPATE  

 Em caso de empate, terá preferência na classificação, sucessivamente: o candidato que obtiver maior nota no 
Exame de Conhecimento Específico e Língua Portuguesa (quando houver previsão); com maior tempo de 
experiência na promoção, defesa ou atendimento na área dos direitos da criança e do adolescente; ou, 
persistindo o empate, o candidato com idade mais elevada.  

17. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL  
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 Ao final de todo o processo, a Comissão Especial divulgará o nome dos 05 (cinco) conselheiros tutelares 
escolhidos e dos suplentes. 

 

18. DOS RECURSOS  

Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Especial do 
Processo de Escolha e protocolados na Secretaria do CMDCA, respeitados os prazos estabelecidos neste Edital;  

Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo Presidente da Comissão Especial do Processo de 
Escolha; 

A decisão exarada nos recursos pela Comissão Especial do Processo de Escolha é irrecorrível na esfera 
administrativa.  

19.  DA POSSE 

A posse dos membros do Conselho Tutelar será concedida pelo Presidente do CMDCA local e o senhor  
Prefeito Municipal  no dia 10 de janeiro de 2020. 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial, observadas as normas legais contidas na Lei 
Federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal nº 293/2016. 

É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes ao processo de escolha unificado dos conselheiros tutelares. 

O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na exclusão do candidato do pleito. 

 
Baixa Grande, 04 de Abril de 2019. 

 
 
   

  Antonia Gelma Sodré da Silva 
Presidente do CMDCA 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
 
 

ANEXO I 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL 
 

 
 

Nós abaixo assinados, DECLARAMOS para os devidos fins, que conhecemos o Sr. (a) 
_____________________________________________________ portador (a) do documento de identidade 
________________ e CPF________________, há mais de dois anos, e sabemos tratar-se de cidadão (ã) de 
conduta irreprovável, não sendo de nosso conhecimento nada que o (a) desabone até a presente data. 

 
Baixa Grande,_______ de ________________ 2019. 
 
 
 
Assinatura:_________________________________________________________ 
 
Nome:_____________________________________________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________________ 
 
Assinatura:__________________________________________________________ 
 
Nome:______________________________________________________________ 
 
Endereço:__________________________________________________________ 
 
Assinatura:_________________________________________________________ 
 
Nome:______________________________________________________________ 
 
Endereço:___________________________________________________________ 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
  

ANEXO II 
 

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

Nome Completo: 

 

Identidade: 

 

CPF: Órgão Emissor: 

Sexo: 

(    )Feminino  (    )Masculino  

Data de Nascimento: Estado Civil: 

Naturalidade: 

 

Estado: 

Endereço: 

 

Bairro: 

 

CEP: 

Município: 

 

Estado: 

Telefone residencial: 

 

Telefone Comercial: Celular: 

E-Mail: 

 

 

Data _____/_____/2019. 

_______________________________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

 

Nome Completo: 
 

 
Data ______/______/2019 

 
______________________________________ 

Assinatura do (a) Funcionário (a) 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE EXCLUSIVA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR  
 

 
Eu,___________________________________________________________, (estado civil, profissão) 

________________,_____________, portador da Cédula de Identidade - RG nº. ___________________, e 

inscrito no CPF sob o n°._____________, residente e domiciliado (a) à Rua 

______________________________________________________, neste município, DECLARO para os devidos 

fins e efeitos legais que tenho disponibilidade, em regime de dedicação exclusiva, para o cumprimento da 

carga horária estabelecida pelo Processo Seletivo dos Conselheiros Tutelares do município de Baixa Grande, 

Bahia, bem como, não acumulo outra função pública, nos termos do edital nº. 001/2019. 

Por ser verdade firmo a presente declaração. 

 
Baixa Grande - Ba, _______ de _________________2019. 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
 

 
ANEXO IV 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 
 

Eu,_________________________________________________________________, RG __________________, 

CPF ________________, residente no endereço 

______________________________________________________________ Bairro _____________, assumo 

inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues.   

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no 

Artigo 299 do Código Penal Brasileiro, e passível de apuração na forma da Lei. 

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente.  
 

 

Baixa Grande, _____ / _____ / __________ 

 

_____________________________________________________ 

(Assinatura do  Candidato) 
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