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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

IMBÉ 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 

EDITAL Nº 001/COMDICA2015 - RETIFICADO 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

torna pública as retificações a seguir elencadas do EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

para o Processo de Escolha em Data Unificada para membros do Conselho 

Tutelar para o quadriênio 2016/2019, 001/COMDICA/2015, de 8 de abril de 2015, 

que passa a ter as redações a seguir especificadas, permanecendo inalterados os 

demais itens nele expresso. 

 

1 No Nº 3 – DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS A 

MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR: 

 

Item 3.1 onde se lê: 

a) Reconhecida idoneidade moral;  

b) Idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos; 

c) Residir no município há pelo menos 01 (um) ano e ser eleitor no Município em 

igual período; 

d) Possuir escolaridade mínima correspondente ao Ensino Médio (2º grau) 

incompleto;  

e) Não estar respondendo processo criminal; 

f) Não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho 

Tutelar, nos últimos 05 (cinco) anos; 

g) Comprovante de experiência ou especialização na área da infância e juventude 

de no mínimo 01 (um) ano nos últimos cinco anos; 
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h) Submeter-se a uma prova específica do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Leia-se: 

a) Reconhecida idoneidade moral;  

b) Idade igual ou superior a 21 (vinte e um) anos; 

c) Residir no município há pelo menos 01 (um) ano e ser eleitor no Município em 

igual período; 

d) Possuir escolaridade mínima correspondente ao Ensino Médio (2º grau) 

incompleto;  

e) Não estar respondendo processo criminal; 

f) Não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho 

Tutelar, nos últimos 05 (cinco) anos; 

g) Comprovante de experiência ou especialização na área da infância e juventude 

de no mínimo 01 (um) ano nos últimos cinco anos; 

h) Submeter-se a uma prova específica do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

i) Submeter-se a avaliação psicológica. 

 

2 No Nº 10 - DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS: 

 

Item 10.1 onde se lê: 

(...) Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de candidato, no prazo de 

03 (três) contados da publicação da relação dos candidatos inscritos, em petição 

devidamente fundamentada e com a devida comprovação; 

Leia-se: Qualquer cidadão poderá requerer a impugnação de candidato, no prazo 

de 03 (três) dias úteis contados da publicação da relação dos candidatos 

inscritos, em petição devidamente fundamentada e com a devida comprovação; 
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Item 10.2 onde se lê: 

(...) Findo o prazo mencionado no item supra, os candidatos impugnados serão 

notificados pessoalmente do teor da impugnação, começando, a partir de então, a 

correr o prazo de 03 (três) para apresentar sua defesa; 

Leia-se: Findo o prazo mencionado no item supra, os candidatos impugnados 

serão notificados pessoalmente do teor da impugnação, começando, a partir de 

então, a correr o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar sua defesa; 

 

Item 10.4 onde se lê: 

(...) A Comissão Especial Eleitoral terá o prazo de 05 (cinco) úteis, contados do 

término do prazo para apresentação de defesa pelos candidatos impugnados, 

para decidir sobre a impugnação; 

Leia-se: missão Especial Eleitoral terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

do término do prazo para apresentação de defesa pelos candidatos impugnados, 

para decidir sobre a impugnação; 

 

Item 10.7 onde se lê: 

(...) Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá recurso à Plenária do 

COMDICA, no prazo de 03 (três) úteis, contados da data da publicação do edital 

referido no item 10.5. 

Leia-se: Das decisões da Comissão Especial Eleitoral caberá recurso à Plenária 

do COMDICA, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação 

do edital referido no item 10.5. 

 

10.8 onde se lê: 

(...) Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial Eleitoral fará publicar a 

relação preliminar dos candidatos habilitados a aplicação de prova de 

conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente, de caráter eliminatório, 
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a ser formulada por uma comissão examinadora designada pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

I – Prova eliminatória: 07 de junho de 2015. 

Leia-se: 

(...) Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial Eleitoral fará publicar a 

relação preliminar dos candidatos habilitados a aplicação de prova de 

conhecimento sobre o direito da criança e do adolescente, de caráter eliminatório, 

a ser formulada por uma comissão examinadora designada pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

I – Prova eliminatória: 07 de junho de 2015; 

II – Avaliação Psicológica: Data a ser definida em edital. 

 

Imbé/RS, 16 de Abril de 2015. 

 

 

____________________________________________ 

Joice Eduiges Ferreira da Silva dos Santos 

Presidente do COMDICA 


