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ESTADO DO PIA.U
PREFEITURA MUNICIPAL DE
FRANCISCO AYRes
CONSELHO M.UNIIC!I PAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
R.UA T ITO FERREIRA - CENTRO/ CEP:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEifTURA MUNICIPAL Ili; FRANClSCO AYRES
CONSEIIHO MUNICIPAL POS DIREl1f0S DAOUANÇA

E 00 ADOI.ESCENTE
RU.A TITO FERREIRA - CENTRO/ CEP; 64..475.000

64.475-000

Re1111.to AJves de S

EDITAL N" 001/2,019
A Prosl donte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
m,,miclpio d1;1 F"<lnoiscc Ayrl;JS -

Maria do Cu.ia Alves Rodrigues

P,I Conselho Municip<1I d1;1 Direiloe, d<1 Cri,mça e de

Adolescente no uso da alníbuição ciue lhe é ccnferída pela le i 316 de 17 de outubro de
2014, faz publfcar o edital do convocação para o primeiro processo do escolha om data
u nmcad.l para. m mbros do conselho tutelar para. o Qu dnênio 2020/2024 aprovado pela

Anto1d11 'ela

UDCS Vleini

resoluç!io 004120 19, do CM OCA local.
DO PROCESSO OE ESCOLHA

1.

Elicelia Camelo de Almeida

1,1, O presente processo de escolha em d ata unificada é dlsclpllnado pela Lei nc
8.069190 (ECA ) Resot~o n" 170/2015 do Conselho Nacional

<10$

Direitos da Cnança e

Adolesoenle- CONANOA e pela Lei Municipal nº 316 de 17 de outubro de 2014 , sendc
realizado sob a responsabltldade e fiscalização do Mlnl's térlo f>(lblico;
1.2. Os membros do Conaelho T..,1e1ar 1ooa1 $8r.liO escolhidos mediente o svfrá9i(:
universal dlr1;1to, secr1;1to e fecullalivo dos eleitores do munlclplo, em dele 06 de outubro

Aluisio Alves Cacvalca11te

de 2019 , sendo que a posse dos ele.l tos e seus respectivos suplen tes ocorrera em data de
10 de janeiro de 2020:
1.3. Assim sendo, como forma de dar Inicio, regulam.e nlar e ampla visibilidade ao

Cleud.son Arrais do Santm

processo de Escolha em Data Untllcada para membros do Conselho Tulolar para e
qu,sdriên io 202012024, lorna públioo o p,esent1;1 edilal, nos 6"'9Uint1;1s te,mos :

2.. 00 CONSELHO TUTELAR

Marià da Guiá Perreira

2 .1.Consolho

~

tutelar

órgão

permanente e

au te.nomo.

n..110 Jurisdlclonal.

encarregado pel.> socied.id1;1 de ~ !ar pelo c umprimento dos direilos d a cri, mçe e de
adolescente.
Em cada munlcíplo e om cada reg,ão administrativa do D istrito Federal ha\lerá , nc
mini m o, 01 ( um) Coni,elhO Tulela, como (>rgiio integ,.,nte da administraç.fio pública !Qc::al,
composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela popula.ç ão loca l para mandato de 4l
anos, permlOda 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha em Igualdade
de esoolha oom os demais pretendentes.

E!S'TADO DO PIAUÍ
PR.EFEllURA MUNICIPAL OE FRANCISCO AYAES

CONSELNO MUNICIPAL DOS D11REITOS DA CRIANÇA
RUA mo

E DO ADOLESCENTE
FERREIRA.- ()ENTRO/ CEP: 64.475-000

RESOLUÇÃO Nª 04@19, de 03 DE ABRIL DE 2019/ÇM DCA

DISPÕE SOBRE A HO!',IOLOGAÇÃO E APROVAÇÃO
DO EDIT
PARA O PRIMEIRO PROCESSO DE
ESCOLHA UNIFICADA DOS ME IBROS DOS
CO SELHOS TUTELARES DO
IUNICÍPIO DE
FRANCISCO AYRES E DÁ O TRAS PROVIDtNCIAS.

2.2. Cabe <1os membros do Cons1;1lho Tute lar, agindo de forma oolegiada , o
exercício

das a·lrib.uiQães contidae. no&: e rt . 18-BJ ipar. Ú nico2 , 90, §3,;,, incis;o li.

95,131,136,191

8

194, tOdos dá lei n• B.069/90, Observac:lot; oo devere•s e vedações

estabelecidos por esse D iploma, a.s slm como p91a lel municipal n • 316/2014.
2..3,

O

processo do

preferencialmente observar

escolha dos membros do

Conselho Tutelar de11e,-á,

s seguintes d lretr1zes: o processo de esoo ha p ra a funçã o

de ccnselhelro tutelar seré para o preenchimento de cinco membros titu lares e clnoo
suplent1;1s, por oonselho.
2.4. Po, força do deSP0$10 no art. 5º, inciso 11, da Re1,01u<;;ao n• 170/2014, do
CONANDA. "' candidatura d everá ser individuei. n!ío sendo adm itida a composição de

Chas:,as..
2.. 5.0 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adc,lescenle deverá inslilulr
uma oomlss o especial do composição paritária on.tre consolholros ropresontantos do

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Francisco Ayres,
PI - CMDCA, no uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Lei Municipal nª
316 de 17 de outubro de 2014 que dispõe sobre as diretrizes da PoUlica de Atendimento dos
Direitos da Criança e do Adolescente, re-solve APROVAR, em reunião eKtraord.inária, a
seguinte Plano,

gowmo e da soclodado civil, para a realização do p r melro processo de escolha em data
unlflcad~ dos conselhe iros lu lelares.
2.6. O Conselho Munlclpal dos D irei tos da Criança e do Adolescente no uso de<
sueis alribuições publicará editais especilioos no Diérío Qf,olal ou melo eq uivalente pe ra
cad.:, um.:, ds1l; fal.ii;n;; do prooe~ de e,;oolhs de coni;elhelros lutel.:,re\i. di,;pando ,;obre:
1- a documentação exigida dos candidatos;

RESOLVE:

li -

Art. r . Fica homologado e aprovado o EDITAL para o Primeiro Proces o de Escolha
nifioada do lembro do Conselho Tutelar do município conforme egue em anexo.

as mgras do Procosso do escolha om data Unlflcada, contendo as condutas

permll idas e vedadas aos cand idatos;

111 - as s:mções p revistas para o descumprimento das regras do processo de escolha em
data ur1ifioada;
IV - impugnações , reourso e outras fases do Processo de Esool ha em Data U nilioada, e

Art. 2•, Revog&JJ1-se as disposições em contrário.

V - das vedações.

Art J•. Essa Resolução entra em vigor aa da.ta de sua publicação.
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGI DOS DOS PRETE NDENTES A FUNÇÃO OE
CONSELHEIRO TUTELAR

Francisco Ayres-PI, 03 de abril de 2019.
a) reconheci.da Idoneidade moral (comprovada pelas certl.dõ&s negativas
crlmlnals, da Justiça Federal, Ele llora1 e Estadual );

Sara da Paz Sousa Macêdo
Presidente dfJ CMDCA

b) idade superior a vinte e um anos;
e) resid ir no munlolplo há mais d1;1 dois enos;
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publicsr editais

específicos

no Di-ério Oficial

ou

meic

equiva len te p.,ra cada ume d8$ f8.$eS do Proc8$$0 de eseolhe de membros de

E 00 ADOI.ESCENTE

Conselho T u tela,, dispondo wbre;

RU.A TITO FER REIRA- CENTRO/ CEP; 64..475.000
e)

l nscriçõe., e i,nlrega de documentos;

b) Relação de cendidatos inscritos;

d} Ap,e,;,ent,:,r o certificado de co nclu'l'AQ de;, En'l'l n c;, Médio:
e)

O COn $elh o M1,miçip.,I de Criança e do Adolescente, no uso de suas
atribuições fiar-é

PREFEifTURA MUNICIPAL Ili; FRANClSCO AYRES
CONSEIIHO MUNICIPAL POS DIREl1f0S DAOUANÇA

Es:ta.r em gozo de seus di'reitos politicos e em dia oom as obrigações

e) Relaç~o pre limlner doo cendioetoo oonslderados hebllll ,ic;los. epÓ(I e ,in(llis(I

eleito, Is;

dos documentos;
d) Relaçéo definiliv,i do5 cand fdillos CQn.,ideredos hebllite<;los, epõs o julg.imenh;

4.

CA JORNACA CE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

de evenlu11 is impu 9n11cões;
e) Capscilaçã.o pars o exsmi, sob s responsabilidade da comissao (participaçã.c

4.1 Os conselhel<as tutelares exe,cer o suas atividade-e em regime de dedicação
exciusiva em jornada de 40 horas

somanahi.

obrige.l 0rie);

1)

4 .2 O va i:or- do vencimento é de acordo salârlo vigente.

,exame de eonheclmenl.o especifico a cerca do :E statuto da Criança e
Adolescente - ECA e demais leglslações peftlnentes de caráter ellmlnatóno;

4.3 Assegurado o dl.reito na Lei Munlolpal n º 316/2014 art. 32;

g) 1EntTevlsta ;
S.

5 ,. 1 A:ií. atribuições

6.

h) 101a e locais de votaçllo;

DAS ATRIBU IÇÕES DOS MEMBROS DO CO N SELHO TU ELAR
dos me'mbros do con:Solho tutelar eslão

previstas na

Lei

Resultado preliminar do pleito, logo apõs o encen-amenlo da apuração;

j)

Resullado Ftnal cio pleito, apõs o Julgamento de even tuai s impu.g n89Ões;e

8 .089/90 - estalu to da Criança o do Adoto ..cento.

k) Termo de posse

DA COMISSÃO ESPECIAL

9. PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃOJENTREGA DOS DOCUMENTOS

6_ 1 O Cont;M;tlho Munlçlp1;1.I df;II Cr11;1nça;t e Arlolel1c1;1nt1;1 ln r;1tltulrã~ no pn;1zç de 10 (dez)
d ias a contar da publicaç~o do p.-esente

edital ◄

uma Comissão E.spe,cial de

com,po lç/So part1t.,la entre represen1~ ntes do gove,no e da s oei dade cMI,
para a organização e condução do presente P'rocesso de Escolha.

6 .2 Compele à Comissao Espacial Eleitoral ;
a) Analisar o pedido de •es;ilst<O de candidatura e dar am,pla publlcld:;ide ,",
b) Rec..ber

a&

impugnaçoo&

apresentada&

contra

candidato&

que

não

~tenelaim os r,egulsli.o s e>dgl<1'os. fome.c,en.cro pro·toco.1 0 t:10 lmp1,,19n,e:nte-:

e)

Notificar

os

candidatas

impugnados.

concedendo-lhes

apresentação dG delG&a;
d) Decidi,, em primeira lnst nela admlnlstratlvt>,

prazo

para

cerca de lm,p u9nação das

<llllg6nclas ;
e) Reellzar reunião destlnede a der conheclmen10 tonmel des regre.e da
campanha aos candidatos considerados habilitados ao plelto. que flnmarão
compromisso de respeitá-1 s , sob pena de lndeforimento do regist,o da
prejuízo

d1;11

lmp~lçl;lio

d,;11~

•;u;1nç6e-s

prevista~

n1;11

legisl:ação local;
t)

e ,s !lmur , o facilitar o on~mlnhamonto do noUcl

o f to

quo constituam

vio lação das regre.s de campanha. por parte dos candidatos ou é sua
ordem;

9) Analisar e decid ir, e m p,lmelra lnstõncla adm inistrativa , os pedidos do
Impugnação e outr0:9 lnoldentea ocorridos no dia da votação;

h) Escolher e d ivulgar o& locais de votação a apuração de votos ;
1) Olvutgar, lm,edlatamente após a opuraçlSo, o reslJltado da votaçõo;

J)

k)

No1lflcsr pessoalmen 1e o Mfnlstédo Pilblloo oom ente•oedêncie devfde d"'

Criança e do Adol scente d

Francisco Ayrcs - PI , à rua Tito Ferre ra, n" sln,

03/0512019);
candidato;
seg uin te& documentos em <l uas v'ia& para fé e contrafé:
a) Cãrteim dê Identidade ou Dooumento Equiva len te ;

b) T ,ítulo de eleitor, com o comprovante de votação ou justificativa nas 04
(quelro) ültima$ eleiQOes;
e) Certidões negativas cíveis e crimina is que comprovem não ter s de
conden ado ou estar mspondendo, como r-éu , pela prátlca de infração penal.
admlni$t1'811va . ou conduta 1noompauve1 oom a runçao de meml)ro do conselho T ute1 r:
d) Em sendo candldelo do sexo masculino , certidão de quitação com es
obrigações militares;
o) ComprovanM do endoreço,
f) Certificado ou decl.iração de ocnclusão de, Ensin o Médio ;
9 .5. A falta ou inadequação de qualquer dos documentos acima relacionados será.
Imediatamente comun icada ao can didato, que poderá. supri-la até a data-limite
para lnsalção de candidaturas, prevista neste Edital;
9.6.
<looumi,ntos <;levi,rão aer ent""9ues em dues vias pare fé e conlrafé;
9 .7 . Documentos d fgltallzados serão considerados válidos, desde que também
apresentados os originais ou existentes apenas em fomiato digital;
9 ..9 . A:;; infomiações prt!sladas e documentos aprõ&õntados por ocasiao da
in scrição são de to t.il responsat:,ilidade do csndideto.

o.,

9.10. A en(lllee dos documento,; ae,t, reellzede no prazo de 10 (dez) di,,s ,ip(),;

toda.& as etapas do certamã~ dias é locã.Js de munião e - decisões tomadas

o encerremenlo do recebimen to ds documenteçao;

pe lo colegiado ;
Dlvulger em,p lsmente o plolto à papul ç o eom euxlllo do CMDCA e de

9.11.

Poder ExecuUvo local. estimulando eo mâxl m o a participação dos elel tCH"es;

1)

nas condições estabelecidas neste Edll al
9.2 A Inscrição será efetuada pessoalmenle( no Conselho Munlolpal do Otreitos da

9.4 Ao Malizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos

arrolãidã& 0 detonninãir a juntada do documentos o e reali zação do outra&

f.iem

pe la Inscrição por melo de requerlmenlo presencial e será efetuada no prazo o

9 .3 As Informações prestadas na Inscrição são de total responsabllldade de

c tmd ldetures. podendo. se necess-érlo. o,.,vlr tes temunhes eventualmente

Cl;lndld~tur-a.

9. 1 A participação no presen te processo de escolha em data. u nificada Iniciar-se-á

Centro, nesta cidade, das 07h30mln às 13h30mln, entre os dias 09/0412019 a

relaçl!io dos pretendente,; inscritos:

Organ iza, o processo de escolha unificada q _u e oco,-re,t, no dia 6 de
outubro de 2019 :

7.

1)

ÓO()ffén dO

li)ISid(ld<1

em

qualq u(lr

dl)Cumen~ 0

apn:,s,,.ntada

C

poslulanle &erà excluído sumariamente do processo de escolha em data
unificada. &ém prejulzo do encam fnhamooto dos fatos à a u toridade compertoour
para apuraçã.o e a devida responsablllzaçllo legal;
10. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO !E XIGIDA;

COS IMPE OIM NT,O S

10.1 .Encerrando o pra.::o de inscrição de cendidetures, e Comi5são Especiel
7 . 1 são Impedidos de• :servir no mesm o conselho m ,ã rido e mu lher. Elscendentea e

E1e11ora1 d8$19n a<1a pe10 CMDCA etetuer'I) e ana11se <1e documenteçao ex19 tda

dtns,c&ndtuí·tes 1 so ro & geru·o- ou nora, irmãos, cunhados. du1"9nle o cunh.adio,

nesse edital com a subSequente publicação da m lação dos candidatos

1io e sobrinho. padrasto ou medraste e enteedo . confonme previsto no Arl. 140
do Estatuto da Criança e do Adolesoenle (ECA);

10.2 . Após análise do documen tação p la Comissão especial será publlcada a

7 .2 s.io

Impedidos

d6

se.vir

no

m;;smo

conselho

\ut;;lar

os

cõnju9es,

Inseri l os.
llsla dos candidatos habilitados a participarem cio processo de escolha em data

comp~nh,elro:s. ,alnd1;11 qi..ie:, em 1,,.1n l. o homo~teitlv~ . 01,,.1 p~renl.e-@ em llnh~ re~.

unlflcsda, que ooorrerá no dia 06 de outubro ele 2019;

cola1.eral ou por afinidade . até o tercelro grau, 1·nctusive. conforma previsto na

10.3. No dia 16 de maio de 2019, será publlceds a lisla de ce nd ldetos

Resoluçl!.o 139/2010, pu.bllca<la pelo Conselho N ac,1ona,1 dos Direitos d.li
Criença e do Adolescente (CONANDA).
7 ~3 Entenda- se o Impedim ento ao Conselheiro l1.J le lar em ralação .à a ,u torldada

judiciária e ao repre..enlante do M in istério Público com atuaçâo na Justrça da

habillt.idos "' não habllll ados pa.ra o c;:ert;,m(I.
10.4. O candidato não líabilila<lo tará 05 (Cin co) dias apó&. a data da publicaçãc
da llsla dos t1abllltados o não habllllados para apresentar defE~sa:

lnfàncla e da Juventude da mesma, comarca estadual.
a.

CAS ~APAS 00 PROCESSO CE ESCOLHA

8.1 O

Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar observarâ -e

calondári o anuxo ao pro&onto odilal
1

11. SEGUNDA ETAPA - DA CAPACITAÇÃO
11 .1

Esla alapa consiste ne capaicl \ação candldelos hab111tedo

sendc

obrlga!Orla a presençe de todos os cendldetos classlficedos em nc

(Continua na próxima página)
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A posse dos oonse1helros lutelares dar-sesá pelo pr&sidente de

CMO·CA loca.f e pel o Senh Of'" F'mtel to Munlclpal n o dia 10 de janeiro de

PREFEifTURA MUNICIPAL Ili; FRANClSCO AYRES
CONSEIIHO MUNICIPAL POS DIREl1f0S DAOUANÇA

2020. conforme pra slo no para.g rafo 2" do Art. 139 do Estatuto da

E 00 ADOI.ESCENTE

C r1BJ1ça e do Adolescente (ECA).

RU.A TITO FERREIRA - CENTRO/ CEP; 64..475.000

mrnlmo 75% da carga horárfo olcrtada, o que será c-onflmiado atr vós
da lista de presença, sob pena da sua ullminaçlio:
11 .2 A comissão divulgará nos dias 22 e 23 de maio de 2019 o dia, local

19 DAS OISF>OSIÇÔES FI NAIS
19.1. Cópias do pre1'enle Edital e demai s atos da Comia
de le

Imprense. no ,l'ltlo ele trônlco de Prefellure Munlclpal de Francisco Ayres - F>I.
bem

e a hora. da realização da capacitação:
11 .3

oomo

afixada

Esta tuto da Criança e do Ado tescente (ECA} e d emais leg islaQÕes

perUnenles;
11.4 A cai:u-ga hor,!'lrii, da capacltaçêo seré de 40 hofflS a ser reall~da e m

da

P..-efeltura

Munlclpal,

na

camara

dos

Lei Fe<lernl nº 8-069190 o n3

Lei Munlclpal n" 3 1612014

é

19.2

12 DA TERCe lRA ETAPA - EXAME OE CONH ECIMENTO ESPECIFICO
12.1 O oxamo do conhoo1mont.o ospocmoo sera apuoado no dia 07 dê
julho de 2019;

d6

il l"'lil:('.111"3

pu blicaç()o d

l"El6~6;;)bllld3d6

do

todos o s atos. odiln í

e-..ain d ld3 t O

3

3 COMl)3.r'll h ·31'

e oomunlcados rererentes

()C

l)t'OCes.'OOde e=scolh~ eM do to u l"lifiiCilda dos o::;w.~eu1eir"OS ttJtelo~.

19.3

A relaçêo d<Js aPfQVadoe nesla elapa ocorrerá no dia 15/07/2019:
ApQs publlcacão do resu ltado do e.xame de oon heclmento especlfloc

O deso ump,lmenlo dos dlsposlUvos 1eg31s ,p revistos neste ed l\
IMplieef<I na exc iusno do oondidoto. proceuo de escol ho .

o ca nd dato peder lnte'l)()r recurso no prazo de 05 (cinco) dias para a
Comlssllo Ss.peclal.

Francisco Ayros, 02 du ubril do :zo 19.

A oomiss o especial terá 03 dias para aná!lse dos recursos

por1lnontos:
A relação definitiva ser;! divullgada no dia 23/07/2019.

12.5

mural

observ:3Q10.'8- •s norm;fll$ lo,gª'ls çonll(las. n

05 ( cinco) dias.

12.4

no

Vereadores, na sede do Conselho T utelar, do Conselho Munlclpal da Crl.a nça e
do Ado1eae&nte (CMDCA) e no C-enlro da Referência de Aaal~êncla Social
(CRAS), pasto de"~"ºª e BSQOI •. s Q @ Rede Pi,ll;>llc;, M ,,.nlQipa l.
19.1
Os casos omissos serllo resolv1dos pela comlssllo espe,olal.

A capacitaç.ão obrígatórla terá como conteúdo programáUco e

12.2
12.J

o Especlel Eleitoral

decorrentes serão publlcadas. com destaque. nos órgã os oflclala de

s ra da P

sousa Mac&do

P rosldónlõ dô Côn50lhô M u nl ciPc")I dos 10lrõU.õS dá, C rlãnçã O Adô'ló5C:éntú dõ F"r ánCl 5cô
Ayros

13 DA QUARTA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA
1J.1
1J.2

Eeta e1apa ,;lelinlr,!'l 08 con5elh elroe tutelares Utularee e 08 ,iuplente,;, .
O Processo de Esoolha em Data Unificada reall~ r-sec-,.!'i no ,;lia oe
de outu bro de 2019, das 08h às 17h, hor.!'irlo local, conforme previste
no Art. 139 do estatuto da Criança e ,;lo Adolescente (SCA).

Anexo 1
Cronograma
Periodo de Inscrição a entrega de
documentaçã.o

09 de abril a 03 de mato de 2019

Divulgação de llsla dos cand idatos

14 DAS V SDAÇôes AO CANDIDATO OURANTE O F>Rocesso oe eSCOLHA EM
DATA UNIFICADA

habilitados após primeira etapa

16demalo/2019

Divulgação do Local, dia e hor.i da
Conforme previsto no pars9rafo a• do ar1190 1:39 do :e statuto da
Criança e do A.dolescen le é vedado ao candidato doar, oferecer ou
enlreo()r ()0 e leitor sem ou vanla9em pessoal de qua.lquer nature.:3,
Inclusivo brind es d,c pequeno valor.

14.1

capacitação para candidatos habilitados

22 e 23 de maio 1 2019

Capadlação obrigatória

03 a 07 de Junha/2019

Divulgação do horário e local de prova

17 de Junho/ 2019

Exame de Conhecimento Especifico

07 de j ulho 12019

15 EMPATE

Divulgação dos aprnvados no exame de
oonhecimento especifico

15 de julho 12019

sucessivamenle. o candidato que obliver m aior nota no Exame- de

Relação Definitiva dos Aprovados

23 de Julho 12019

conhedmento especifico. PersisUndo no emp ate . o candidato com

Elerção

06 de outubro/2019

kh•de mais e levada.

Posse

10 de janelro/2020

15.1

em

caso

do

ompato,

terá

preforêncla

na

classificação

16 DOS R ECURSOS
16. 1

Sara da Paz. Sousa Macêdo
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Crlança e Adolesoenle de Francisco
Ayre$

R Bàlizado o Processo dtt E&colhà em Dala Unificada os re-cursos.

deverão ser dirigidos ao Presldenle da Comissão Especlal do Processa

de Eecolha e p,-olocol,:,doo no Conselho Municipal doo Direitos di,,

Anexo li

Criança e do Adolescente respeitando os prazos eslabelecldos neste
Edi tal;
16.2

Julgados os recursos. o resultado final será hom ologado pelo
presidente da comissão especial do processo de escolha em data

1. A Inscrição para candida tos a função d e Conselheiro Tutelar acontecerá na $ede de
Centro dê R eferên cia d a A ssi:ãtênciã Sôôial - CRAS localiza da nã Rua: Tito Ferre.ira

un ificada:
16.J O candidato poderá ter acesso ás decisões da oomlssllo especial
para fi ns de ln1erposlç o dos recursos previs tos. nesie Edllal, mediante

s/nº, CentrQ, no horário de 07h30min és 13hJ0m in.
1.1. O

da

Inscrição deverá

estar acompanhado

dos

segu intes

A) Certld ~ negativas crimina is;
B ) Documentos pessoais. originais e -c ópias de cartei ra de iden tidade, titule

eleitoral, CPF e carteira de trabalho;

extraordln$rlo par1s1 ,;lecie,(lo com o m$ximo de oeterl,;l1s1de:
16.5 A (leclsllo profer d,:, nos recun,o:,, pel!> Comissão E~.peclal dQ

C) Certlflcado ou dedaração de conclusão do en no médio;

F>r-ocesso de Escol hai em O~t3 Unlflrod:e é· Irrecorrível na: e.s.fef"31

D) Declaração ou comprovante oomprobatórlo que estar em dias com a Justiça

ad m ln slratlva
16.6 Esgotada a fase mcursal, a com,issão fará publica.r a relação dos
candidatos escoll'lldos no pleito, oom oôpla ao Ministério Públfoo.

requerimento

documentos:

solldtaç::to formaliza.d a;
16,4 Dás décisÕêS dá oomissão éSP,,Cial do prOCéSSO d8 éSCOlha caber.li
recurso à plênéria do oonsetr;o munlolpal quê se reunirá , êrn oaréter

elBltoral;
E) Comprovante de residência.

2.

A

inscrição de ve ser feita pes.soalmente pelo candidato. Não serão aceitas

85

inscrições por correspendências e sob Qualque r pretexto adicional.
17 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FI NAL
Ao fina l de todo o Processo, a Comissão Especial <1 lvulgará no Olárlo Oficial ou
,;m m,; o ,;quivalénlu , o nomo dos cinco oonsulhêiros tutolaros tilularos p0I'
oon:selho escolhidos e :suplente:s em ordem d ecresce n te de votação

18 DA POSSE

Sara da :Paz Sousa Macédo
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Crlança e Adolescente de Francisco
Ayres

www. diarioficialdosmunicipios.org
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ANEXO V

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEifTURA MUNICIPAL Ili; FRANClSCO AYRES
CONSEIIHO MUNICIPAL POS DIREl1f0S DAOUANÇA

Decllaração de Residência

E 00 ADOI.ESCENTE
RU.A TITO FERREIRA - CENTRO/ CEP; 64..475.000

Eu,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ANEXO Ili
FICHA IDE INSCRIÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR
PROCESSO DE ESCOLHA · 2019

(nacionalidade,__ _ _ _ _ _ ___,(estado civil)
__________ , (profissão)
, inscrito no
CPF sob o nº
enoRGnº
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , declaro para os devidos fins que tenho

residência

e

domicílio

à

rua

nº_ _ __, bairro

INSCRIÇÃO N" _ _ _ __

_ _ _ _ _ __, na cidade de Francisco Ayres - PI.
DADOS PESSOAIS

NOME: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SEXO F(

) M(

)

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente para efeitos legais,
estando ciente de que se comprovada a falsa declaração, sujeitar-se-á declarante
às san~es civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável,
confonne Lei nº 7.115 de 29 de agosto de 1983.

RG:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
DATA DE NASCIMENTO - - -/ - - - - - fl1LIAÇÃO;
PAI:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
MÂE:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Francisco Ayres, _ _ de _ _ _ de 2019.

Assinatura do Candidato

ESTADO CIVIL:_ _ _ _ _ _ _ _ PROFISSÃO:
ENDEREÇO:
RUNAV:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nº_ _ __
BAIRRO:
-----------------GEP:
TELE...F_O_N...
E:======~-------E-mail:

Anexo VI - CO:NTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
PARA A PROVA ESCRITA:

MUNICIPIO:_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
ESTADO:._____________
LOCAL OE
TRABALHO:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Exame de conhecimento especifica acerca do estatuto da criança e
Adolescente - ECA e demais legislações de caráter eliminatório.

ENDEREÇO:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
POSSUII ALGUM TIPO OE DEFICIÊNCIA? ( ) SIM
QUAL?

(

) NÃO
Sara da Paz Sousa Macêdo
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Francisco

Ayres
ANEXO IV

REQUERIMENTO

Eu, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , acima
qualíficado solicíto a minha Inscrição no processo de escolha de Conselheiro
Tutelar de Francisco Ayres, nos te~mos do Edital de 001 / 2019.

Assinatura do Candidato

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DE
CONSELHEIROS TUTELARES
INSCRIÇÃO N• _ _ _ _ _ _ __

-=----------------- - - - - DATA: _/_ _/_ __

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAOB.AS DO PIAUI
COMISSÃO PERM~ENTE DE UCITAÇÕES

AVISO oe REMARCAÇÃO oe LICITAÇÃO
OMUNIC[PIOOE CARAÚBAS 00 P ul(Plj, aviso q realizo óno dlo l 1/04/Wl9, às 09h, o
cootin 'dode do idtoçõo da modafdode PREGÃO PRESENQAL tf 007/2019, do ti" po Me<IO,l
Preço POl ilem. o~tivo do oRegisko de Preços pelo azo de 121dozeJ meses pcxo o Oq,Jisiçõo
de móquino e implemenlos 09kolos mecomodos poroo Muniá[)O de Coraúbos do Pioui[PI).

Coroúbos do Piool(PI), 04 de obril de ~19.

NOME:. ______

ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

~A.LÚ PORTEIA NUNES
Pregoeira

Diário Oficial dos Municípios

A prova documental dos atos municipais

