
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
COMDECA - Conceição da Barra – ES

Lei Municipal Nº 2.669/2013

ERRATA DO EDITAL COMDECA 001/2019, QUE ESTABELECE NORMAS
PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR DE CONCEIÇÃO DA BARRA - ES

Retirar  do edital os seguintes itens a seguir que suspendem a realização de
prova escrita no processo eleitoral em resposta ao Processo Administrativo Nº
4706/2019:

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.1 Prova  de  avaliação  teórica  envolvendo  questões  ligadas  a  área  da

criança e do adolescente; (Item eliminado do edital)

6 DO TESTE DE CONHECIMENTOS 

6.1  O  teste  de  conhecimentos  versará  sobre  a  Lei  Federal  nº.  8.069/90  -
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD) atualizada pela Lei Federal nº
12.696/12, a Lei Municipal nº 2.669/2013 que dispõe sobre a Política Municipal
de  atendimento  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  e  o  Regimento
Interno do Conselho Tutelar.

6.2 O referido teste avaliará o conhecimento e a capacidade de interpretação
do texto legal. 

6.3 O teste constará de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 4
(quatro)  alternativas  para  cada  questão.  Cada  questão  terá  um   valor  de
02(dois) pontos, totalizando de 80 (oitenta) pontos.

6.4 O candidato terá 3 (três) horas para a realização do teste.

6.4.1 O teste será realizado no dia  28/07/2019 com início às  09:00 horas e
término às 12:00 horas, na EMEF Dr Mario Vello Silvares, localizada na Rua
Vindilino Matos de Lima, bairro Centro, Conceição da Barra-ES. 

6.5 Caso haja necessidade de alterar dia, horário e local  de realização das
provas, a Comissão Organizadora publicará as alterações, em todos os locais
onde o Edital tiver sido afixado, com antecedência mínima de cinco (05) dias. 

6.6 É de responsabilidade do candidato acompanhar nos locais onde o Edital
for publicado eventuais alterações no que diz respeito ao dia, horário e local de
realização das provas. 

6.7 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência
mínima  de  30  (trinta)  minutos,  antes  da  hora  marcada  para  o  seu  início,
munidos somente de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta,
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protocolo de inscrição e de documento oficial de identidade com foto. Não será
permitida a entrada na sala com aparelhos eletrônicos. 

6.8 No momento do teste de conhecimentos não será permitida consulta  a
textos legais nem tampouco à doutrina sobre a matéria. 

6.9 Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, ou
segunda chamada para as provas. 

6.10  Será  excluído  do  processo de escolha o  candidato  que,  por  qualquer
motivo, faltar à prova ou, durante a sua realização, for flagrado comunicando-
se com outro candidato ou com pessoas estranhas, por gestos, oralmente, por
escrito, por meio eletrônico ou não. 

6.11 Será automaticamente excluído do processo de escolha o candidato que
não devolver a folha oficial de respostas ou devolvê-la sem assinatura.
 
6.12 O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de qualquer tipo de
condição especial para a realização das provas deverá solicitá-la, por escrito,
no  ato  da  inscrição,  indicando  os  recursos  especiais  materiais  e  humanos
necessários,  o  qual  será  atendido  dentro  dos  critérios  de  viabilidade  e
razoabilidade.
 
6.13 A candidata inscrita em fase de amamentação que sentir necessidade de
amamentar  durante  o  período  de  realização  da  prova,  deverá  levar  um
acompanhante, que ficará com a criança em sala reservada, determinada pela
Comissão Organizadora.  Durante  o  processo de amamentação a candidata
será acompanhada apenas por uma fiscal, devendo o acompanhante retirar-se
da sala. 

6.14  Pela  concessão à  amamentação,  não será  concedido  qualquer  tempo
adicional à candidata lactante. 

6.15 O gabarito será divulgado pela Comissão Organizadora em até 24 horas
da realização do teste de conhecimentos, sendo afixado no mural da Prefeitura
Municipal e no site oficial da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra - ES. 

6.16 Serão aprovados aqueles que atingirem no mínimo 60% da pontuação
total atribuída à prova. 

6.17 A relação dos candidatos aprovados será afixada no mural da Prefeitura
Municipal e publicado no site oficial da Prefeitura Municipal de Conceição da
Barra-ES. 

6.18 Em  relação  aos  prazos  e  datas  para  interposição  de  recursos
referente  ao  teste  de  conhecimentos,  será  observado  de  acordo  com  o
Cronograma de Atividades deste Edital. (Item 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7,
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6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 estão eliminados
do edital)

O item  16 do edital, que trata do Cronograma de Atividades passa a ter a
seguinte apresentação:

16 DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (ALTERADO)

Data Hora Evento Local 
20/05/2019
até
14/06/2019

09:00 as 11:00

13:00 as 17:00

Inscrição Provisória dos Candidatos 
Atenção Prorrogado!!!

SEMAS – Sede
CRAS – B. Do Rio

17/06/19 Divulgação  lista  nominal  pré
candidatos  em  análise  pela
Comissão Especial Eleitoral

Site da PMCB

17/06/19 até
25/06/2019

Até as 17:00 Prazo  para  Impugnações  das
inscrições

SEMAS - Sede

Até  dia
28/06/2019

Até as 17:00 Prazo para defesa dos candidatos SEMAS - Sede

Até  dia
05/07/2019

Até as 17:00 Análise das Impugnações SEMAS - Sede

09/07/19 Até as 17:00 Divulgação do Edital de Deferimento
ou Indeferimento das Inscrições

SEMAS - Sede

12/07/19 Até as 17:00 Recursos ao Edital de Deferimento SEMAS - Sede
Até  dia
19/07/2019

Até as 17:00 Julgamento  dos  Recursos  ao  Edital
de Deferimento (Se houver)

SEMAS - Sede

24/07/19 Até as 17:00 Retificação do Edital de Deferimento
(Se necessário)

SEMAS - Sede

Até  o  dia
31/07/2019

Até as 17:00 Entrega  dos  laudos  e  exames  de
Avaliação Médica e Psicológica

Locais  de
Inscrições

10/08/19 13:00 as 17:00 Avaliação prática de informática Escola  Jorge
Donatti
Escola Mário Vello

16/08/19 Até as 17:00 Publicação do resultado da avaliação
da prova prática de informática

Site da PMCB

Até  o  dia
23/08/2019

Até as 17:00 Interposição de Recurso ao resultado
da prova de informática

SEMAS - Sede

28/08/19 Até as 17:00 Retificação do Edital de Candidaturas SEMAS - Sede
29/08/2019
até
05/10/2019

Até  as  18:00
do  dia
03/10/2019

Campanha Eleitoral TODO
MUNICÍPIO

06/10/19 08:00  as
17:00

Processo  de  Escolha  dos  membros
dos Conselhos Tutelares- Eleição

Locais  no  edital
item 13.2

06/10/2019 Até as 23:00 Divulgação  Preliminar  do  Resultado
do Processo de Escolha

EMEF  –  Mario
Vello Silvares

Até  o  dia
09/10/2019

Até as 17:00 Recursos ao Resultado das Eleições SEMAS - Sede

14/10/2019 Até as 17:00 Divulgação  Oficial  do  Resultado  do
Processo de Escolha

SEMAS  –  Sede;
CRAS B. Do Rio;
Site PMCB
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10/01/2020 10:00 Posse  e  investidura  nos  Cargos  de
Conselheiro Tutelar

Fórum  de
Conceição  da
Barra

10/01/2020 13:00 Eleição  dos  Conselheiros
Coordenadores  dos  Conselhos
Tutelares

Fórum  de
Conceição  da
Barra

Conceição da Barra, 31 de maio de 2019. 

____________________________ 
Paulo Cesar Fundão Vieira
Presidente do COMDECA
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