
 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

p Praça Manoel Mendes de Carvalho N°. 164 – Centro – Alagoa/MG – Tel. 35 3366 - 1449 

EDITAL N° 001/2010 
 

Dispõe sobre o Processo de Escolha dos 
Membros do Conselho Tutelar do Município 

de Alagoa/MG, Mandato 2011/2013. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 
Alagoa/MG, através da Comissão Organizadora do Processo de Escolha dos Membros do 
Conselho Tutelar, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 581/98 e pela 
Resolução n° 001/2010/CMDCA, tornam públicas as normas do Processo de Escolha do 
Conselho Tutelar do Município de Alagoa/MG, Mandato 2011/2013. 

 
DO OBJETIVO 
 

O Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar tem como objetivo a eleição 
de cidadãos para o cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Alagoa/MG, Mandato 
2011/2013. 

 
DO NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 
 

O Conselho Tutelar é composto por 05 (cinco) conselheiros titulares e 05 (cinco) 
suplentes, eleitos para um mandato de 03 (três) anos, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, sendo a remuneração no valor de R$ 586,22 (quinhentos e oitenta e seis reais 
e vinte e dois centavos). 
 

DOS REQUISITOS 
 

Para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar os interessados deverão preencher os 
critérios estabelecidos na Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº581/98, artigo 18, a saber: 
 

- Possuir idoneidade moral, firmada em documentos próprios, segundo critérios 
estipulados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através 
de resolução; 

- Possuir idade superior a 21 (vinte um) anos; 
- Residir no município de Alagoa há mais de dois anos; 
- Estar no gozo de seus direitos políticos; 
- Possuir Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino médio ou equivalente. 
- Estar no pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício do cargo; 
- Submeter-se a uma prova de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e Noções de Informática, de caráter eliminatório. 
 

DAS INSCRIÇÕES 
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As inscrições ao cargo de Conselheiro Tutelar encontrar-se-ão abertas no período de 
17/11 a 02/12 de 2010, das 13 às 17 horas, na Prefeitura Municipal, localizada à Praça 
Manoel Mendes de Carvalho, nº 164, Centro, Alagoa/MG. 

 
        Para formalizar a inscrição, os candidatos deverão apresentar obrigatoriamente: 

 
- Requerimento de registro de candidatura, devidamente preenchido e assinado o qual 

será fornecido no local das inscrições; 
- Ficha de qualificação do candidato, devidamente preenchida e assinada a qual será 

fornecida no local das inscrições; 
- Cédula de Identidade (original e fotocópia); 
- Cadastro de Pessoa Física - CPF (original e fotocópia); 
- Título de Eleitor, acompanhado de Certidão do Cartório Eleitoral, como prova de 

quitação eleitoral (original e fotocópia); 
- Prova de quitação com o Serviço Militar, para candidato do sexo masculino (original e 

fotocópia); 
- Comprovante de residência no Município de Alagoa/MG; 
- Comprovantes expedidos pelo Fórum local e Delegacia de Polícia civil que comprovem 

sua idoneidade moral; 
- Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino médio ou equivalente e Histórico 

Escolar (original e fotocópia); 
 

DO CRONOGRAMA DO PROCESSO 
 

Data: Ocorrência: 
17/11/2010 Início do prazo para inscrição dos candidatos que concorrerão ao pleito 
02/12/2010 Término do prazo para inscrição dos candidatos que concorrerão ao pleito 
03/12/2010 Publicação dos nomes dos candidatos inscritos 
03/12/2010 Início do prazo para impugnação dos candidatos inscritos 
03/12/2010 Início do prazo para divulgação das candidaturas 
07/12/2010 Término do prazo para impugnação dos candidatos inscritos 
08/12/2010 Publicação dos nomes das candidaturas deferidas e indeferidas 
08/12/2010 Início do prazo para recurso dos candidatos indeferidos 
10/12/2010 Término do prazo para recurso dos candidatos indeferidos 
15/12/2010 Publicação da decisão dos recursos dos candidatos indeferidos 
 
 
15/01/2011 

 
 
Avaliação dos candidatos 

21/01/2011 Publicação do resultado da avaliação dos candidatos 
21/01/2011 Início do prazo para recurso contra o resultado da avaliação 
25/01/2011 Término do prazo para recurso contra o resultado da avaliação 
31/01/2011 Publicação da decisão dos recursos contra o resultado da avaliação 
01/02/2011 Avaliação médica e psicológica 
02/02/2011 Publicação do resultado da avaliação médica e psicológica 
02/02/2011 Publicação dos candidatos habilitados para concorrer ao pleito 
02/02/2011 Início do prazo para credenciamento de fiscais dos candidatos 
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04/02/2011 Término do prazo para credenciamento de fiscais dos candidatos 
26/02/2011 Término do prazo para divulgação das candidaturas 
27/02/2011 Eleição 
28/02/2011 Início do prazo para recurso contra o resultado da eleição 
03/03/2011 Término do prazo para recurso contra o resultado da eleição 
04/03/2011 Publicação da decisão dos recursos contra o resultado da eleição 
10/03/2011 Posse dos conselheiros eleitos 
 
DA AVALIAÇÃO DOS CANDITADOS 

 
A avaliação dos candidatos inscritos à eleição ocorrerá no dia 15 de Janeiro de 2011, 

na Escola Municipal Coronel Porfírio Mendes Pinto, situada à Rua Gumercindo Ferreira Pinto, 
s/n, Centro, Alagoa/MG, das 13 às 17 horas, e versará unicamente sobre as seguintes 
questões: 
 

- Lei Nº. 8069 de 13 de julho de 1990, que Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências (ECA), sendo 10 questões objetivas e 05 
questões dissertativas, envolvendo casos práticos. 

- Noções de Informática, sendo 05 questões objetivas. 
 

A cada questão será atribuído 0,5 (meio) ponto, perfazendo o total de 10 (dez) pontos. 
Será eliminado na avaliação o candidato que não obtiver o mínimo de 05 (cinco) 

pontos. 
As questões objetivas terão 04 (quatro) opções de resposta, das quais apenas 01 (uma) 

será a opção correta. 
O candidato deverá comparecer ao local da avaliação pelo menos 30 (trinta) minutos 

antes do horário previsto para seu início, portando documento de identidade. 
A avaliação será realizada sem consulta, sendo vedado aos candidatos levar material 

para esse fim. 
 
Será eliminado da avaliação o candidato que: 

- Não comparecer à avaliação; 
- For colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas estranhas, 

oralmente, por escrito ou por emissão de sons e sinais; 
- Se negar a ser identificado, caso o documento de identidade apresente irregularidade. 

 
Em hipótese alguma haverá vista, segunda chamada ou aplicação da avaliação fora do 

local e horário determinados. 
O gabarito estará disponível ao término da avaliação. 
Caberá interposição de recurso contra o gabarito oficial ou questão da avaliação, por 

escrito, dirigido a Comissão Organizadora, no prazo preclusivo de 72 horas, após a publicação 
do resultado. 

Anulada alguma questão da avaliação, os pontos respectivos serão atribuídos a todos 
os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

Ao final, será publicada a lista de habilitados sem menção à nota. 
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DA AVALIAÇÃO MÉDICA E PSICOLÓGICA 
 

A avaliação médica e psicológica dos candidatos ocorrerá no dia 01 de Fevereiro de 
2011, no Programa Saúde da Família (PSF) situado à Rua Felicidade, Nº 10, Centro, Alagoa/MG, 
a partir das 13:00 horas. 

 
DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
 

Os candidatos poderão divulgar suas candidaturas entre os eleitores, no período 
compreendido entre o dia 03/12/2010 e 26/02/2011.  

A divulgação individual das candidaturas será permitida através da distribuição de 
impressos, faixas, pinturas em residências particulares (desde que haja autorização do 
proprietário), e custeadas pelos candidatos, bem como através de debates, palestras e 
reuniões a serem promovidas pela Comissão Organizadora, junto às escolas, associações e 
comunidade em geral. 

A divulgação das candidaturas através de órgãos de imprensa falada ou escrita ficará a 
cargo exclusivamente da Comissão Organizadora e limitar-se-á à veiculação dos nomes e 
resumo dos currículos de todos os candidatos, sem exclusão de nenhum, sempre em bloco e 
com absoluta igualdade de espaços e inserções.  

Toda a propaganda individual será fiscalizada pela Comissão Organizadora, que 
determinará a imediata suspensão ou cessação da propaganda que violar os preceitos contidos 
neste Edital ou atentar contra princípios éticos ou morais, ou contra a honra subjetiva de 
qualquer candidato.  

No caso de propaganda abusiva ou irregular, o plenário do CMDCA, poderá cassar a 
candidatura do infrator, em reunião única e específica, assegurando-lhe o direito de defesa. 

 
DA FISCALIZAÇÃO, VOTAÇÃO E APURAÇÃO 
 

Cada candidato poderá credenciar até 03 (três) fiscais para acompanhar os processos 
de votação e apuração dos votos. 

A votação ocorrerá dia 27/02/2011, na Escola Municipal Coronel Porfírio Mendes 
Pinto, situada à Rua Gumercindo Ferreira Pinto, s/n, Centro, Alagoa/MG, no horário das 09 às 
17 horas. 

Não será permitida propaganda de qualquer espécie dentro do local de votação, bem 
como não será tolerada qualquer forma de aliciamento de eleitores durante o horário de 
votação. 

É expressamente vedado aos candidatos patrocinar ou intermediar o transporte de 
eleitores ao local de votação, no caso de descumprimento, o plenário do CMDCA, poderá 
cassar a candidatura do infrator, em reunião única e específica, assegurando-lhe o direito de 
defesa. 

A apuração terá início imediatamente após o encerramento da votação. 
 

DA POSSE  
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A posse ocorrerá dia 10/03/2011, na Sede do Conselho Tutelar de Alagoa/MG, situada 
à Rua Gumercindo Ferreira Pinto, s/n, Centro, Alagoa/MG, a partir das 19 horas. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

A inscrição do candidato implica na aceitação tácita das condições estabelecidas no 
presente edital; 

Todos os atos relativos ao presente processo, avisos e resultados, serão publicados no 
quadro de avisos da Prefeitura Municipal; 

São impedidos de servir no Conselho, marido e mulher, ascendentes e descendentes, 
sogro ou sogra e genro ou nora, irmão ou irmã, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, 
padrasto ou madrasta e enteado; 

Estende-se o impedimento de Conselheiro, na forma do item anterior, em relação à 
autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da 
Infância e da Juventude, em exercício nesta Comarca; 

É obrigatória a presença em tempo integral dos candidatos em todas as etapas do 
processo seletivo;  

As datas e locais para realização de eventos relativos ao presente processo constantes 
neste edital poderão sofrer alterações, o que será oportunamente publicado por meio de 
edital; 

É vedado aos atuais conselheiros tutelares e servidores públicos candidatos, utilizar-se 
de bens móveis e equipamentos do poder público, a benefício próprio ou de terceiros na 
campanha para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, bem como fica vedada aos 
mesmos, fazer campanha em horário de serviço, sob pena de indeferimento de inscrição do 
candidato e nulidade de todos os atos dela decorrente;  

Os casos omissos e no âmbito de sua competência serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do Processo de Escolha dos Membros Conselho Tutelar, Mandato 2011/2013 e 
plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sob a 
fiscalização do Ministério Público. 
 
 

Alagoa, 12 de Novembro de 2010. 
 

 
Tatiana de Toledo Arnout 

Presidente da Comissão Organizadora 
 

 
Noemi Araújo de Barros Vieira 

Membro da Comissão Organizadora 
 

 
Tânia de Fátima Correa Chaves  

Membro da Comissão Organizadora 


