
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 

EDITAL N° 01/2022 

"DISPOE SOBRE O PROCESSO DE ELEl<;AO SUPLEMENTAR PARA 
CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO - CE." 

O Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA do municipio 
de Farias Brito - CE, no uso de suas atribuicoes legais, conforme preconiza a lei 8.069/90 - 
Estatuto da Crianca e do Adolescente, resolucao n° 170/2014, expedida pelo Conselho 
Nacional dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CONANDA, e a lei municipal n° 
1361/2013, torna publico o processo de esco!ha syplementar para membros do conselho 
tutelar de Farias Brito, sendo realizado sob a responsabilidade deste e a fiscalizacao do 
Ministerio Publico, mediante as condicoes estabelecidas neste edital. 

1. DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

1.1. 0 Processo de escolha e disciplinado pela Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Crianca e do 
Adolescente), Resolucao n° 170/2015 do Conselho Nacional dos Direitos da Cnanca e do 
Adolescente - CONANDA, assim coma pela Lei Municipal N° 1.360 de 25 de Abril de 2013 e 
RESOLUCAO N° 01/2022, do Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente 
de Farias Brito - Estado do Ceara, sendo realizado sob a responsabilidade deste e 
fiscalizacao do Ministerio Publico; 

1.2. Os membros do Conselho Tutelar local serao escolhidos mediante o sufraqio universal, 
direto, secrete e facultativo dos eleitores do municipio, em data de 26 de junho de 2022, 
sendo que a posse do (a) eleito (a) e seus respectivos suplentes ocorrera em data de 04 de 
julho de 2022; 

1.3. Assim sendo, coma forma de dar inicio, regulamentar e ampla visibilidade ao processo 
de escolha suplementar dos membros do Conselho Tutelar, para dar continuidade ao 
quadrienio 2020/2024, torna publico o presente Edital, nos seguintes termos: 
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2. DO CONSELHO TUTELAR: 

2.1. 0 Conselho Tutelar e 6rgao permanente e autonorno, nae jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da crianca e do adolescente, sendo 
composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela comunidade local para mandate de 04 
(quatro) anos, permitida 01 (uma) reconducao, 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 exercicio das 
atribuicoes contidas nos art. 18-B, par. unico, 90, §3°, inciso II, 95, 131, 136, 191 e 194, 
todos da Lei n° 8.069/90, observados os deveres e vedacoes estabelecidos por este 
Diploma, assim como pela Lei Municipal N° 1.360 de 25 de Abril de 2013; 

2.3. 0 presente Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar do Municipio de 
Farias Brito - Estado do Ceara visa preencher 01 (uma) vaga para Titular e 05 (cinco) vagas 
existentes para suplentes; 

2.4. Por forca do disposto no art. 5°, inciso II, da Resolucao n° 170/2014, do CONANDA, a 
candidatura devera ser individual, nao sendo admitida a cornposicao de chapas. 

3. DOS REQUISITOS BASICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBRO DO 
CONSELHO TUTELAR: 

3.1. Por forca do disposto no art. 133, da Lein° 8.069/90, e do art. 17, da Lei Municipal N° 
1.361 de 25 de Abril de 2013, os candidates a membro do Conselho Tutelar devem 
preencher, cumulativamente, os seguintes requisites: 

a) Reconhecida idoneidade moral; 

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

c) Residir no municipio; 

d) Escolaridade minima ENSINO MEDIO COMPLETO no ato da inscricao; 

e) Estar quites com as obriqacoes eleitorais e no gozo de seus direitos politicos; 

f) Estar quites com as obriqacoes militares (para candidates do sexo masculine); 
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g) Nao ter sido penalizado com a destituicao da funcao de membro do Conselho 
Tutelar, nos ultimas 05 (cinco) anos; 

h) Aprovacao em exame aplicado pelo CMDCA; 

3.2. 0 preenchimento dos requisites legais deve ser demonstrado no ate da candidatura. 

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERACAO: 

4.1. Os membros do Conselho Tutelar exercerao suas atividades em regime de dedicacao 
exclusiva, durante o horario previsto no art. 30 da Lei Municipal N° 1.361 de 25 de Abril de 
2013 para o funcionamento do 6rgao, sem prejuizo do atendimento em regime de 
plantao/sobreaviso, assim como da realizacao de outras diliqencia e tarefas inerentes ao 
orqao; 
4.2. 0 valor do vencimento e de: R$: 1.212,00 (Um mil duzentos e doze reais); 

4.3. Se eleito para integrar o Conselho Tutelar o servidor municipal, podera optar entre o 
valor da rsrnuneracao do cargo de Conselheiro ou o valor de seus vencimentos, ficando-lhe 
garantidos: 

a) 0 retorno ao cargo, emprego ou funcao que exercia, assim que findo o seu 
mandate; 

b) A contagem do tempo de service para todos os efeitos legais, exceto para 
prornocao por merecimento. 

5. DOS IMPEDIMENTOS: 

5.1. Sao impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os conjuqes, companheiros, ainda 
que em uniao homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o 
terceiro grau, inclusive, conforme previsto no art.140, da Lei n° 8.069/90 e art. 15, da 
Resolucao n° 170/2014, do CONANDA; 

5.2. Estende-se o impedimenta do conselheiro tutelar em relacao a autoridade judiciaria e ao 
representante do Ministerio Publico com atuacao na Justica da lnfancia e da Juventude da 
mesma comarca; 

6. DA COMISSAO ESPECIAL ELEITORAL: 
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6.1. 0 Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente instituira uma 
Cornissao Especial de cornposicao paritaria entre representantes do governo e da sociedade 
civil, para a orqanizacao e conducao do presente Processo de Escolha; 

6.2. Compete a Comissao Especial Eleitoral: 

a) Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade a relacao 
dos candidates inscritos; 

b) Receber as irnpuqnacoes apresentadas contra candidates que nae atendam os 
requisites exigidos, fornecendo protocolo ao impugnante; 

c) Notificar os candidates impugnados, concedendo-lhes prazo para apresentacao de 
defesa; 

d) Decidir, em primeira instancia administrativa, acerca da irnpuqnacao das 
candidaturas, podendo, se necessario, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, 
determinar a juntada de documentos e a realizacao de outras diligencias; 

e) Realizar reuniao destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha 
aos candidates considerados habilitados ao pleito, que firmarao compromisso de 
respeita-las, sob pena de indeferimento do registro da candidatura, sem prejuizo da 
irnposicao das sancoes previstas na leqislacao local; 

f) Estimular e facilitar o encaminhamento de noticias de fatos que constituam violacao 
das regras de campanha por parte dos candidates ou a sua ordem; 

g) Analisar e decidir, em primeira instancia administrativa, os pedidos de irnpuqnacao 
e outros incidentes ocorridos no dia da votacao: 

h) Escolher e divulgar os locais de votacao e apuracao de votos; 

i) Divulgar, imediatamente ap6s a apuracao, o resultado oficial da votacao: 

j) Notificar pessoalmente o Ministerio Publico, com a antecedencia devida, de todas 
as etapas do certame, dias e locais de reuniao e decisoes tomadas pelo colegiado; 

k) Divulgar amplamente o pleito a populacao, com o auxilio do CMDCA e do Poder 
Executive local, estimulando ao rnaxirno a participacao dos eleitores. 
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6.3. Das decisoes da Cornissao Especial Eleitoral cabera recurso a plenaria do Conselho 
Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, que se reunlra, em carater 
extraordinario, para decisao com o rnaxirno de celeridade. 

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

7 .1. 0 Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar observara o calendarlo 
anexo ao presente Edita!, sendo: 

18 ETAPA: Inscricoes e analise documental 

28 ETAPA: Prova Objetiva contendo 20 (vinte) quest6es de carater eliminat6rio e 
classificat6rio para a 3a ETAPA com pontuacao maxima de 20 (vinte) pontos, nos termos do 
art. 17 da Lei Municipal N° 1.361/2013. 

PARAGRAFO UNICO. A Prova ocorrere na sede da Esco/a MARIA CARMOS/NA 
PINHEIRO RODRIGUES, na Zona Urbana deste municipio, das Bh ate ao 12h tendo 
esse a dureceo de 4h do dia 29 de maio de 2022 de acordo com os critetios 
estabelecidos neste Edita/ e ebordere conhecimentos na area de: 

./ Direitos Sociais na Constitulcao Federal de 1988; 

./ ECA- Estatuto da Crianca e do Adolescente, atualizada pela Lei Federal12.696/12. 

38 ET APA: Eleicao pelo voto Direto 

PARAGRAFO UNICO. 0 candidato somente se tomere apto para a 3a ETAPA se 
atingir uma pontueceo minima de 60% (sessenta) da Prova Objetiva. 

8. DA INSCRl<;AO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 

8.1. A participacao no presente Processo de Escolha iniciar-se-a pela inscricao por meio de 
requerimento impresso, e sera efetuada no prazo e nas condicoes estabelecidas neste 
Edita I; 

8.2. A inscricao dos candidatos sera efetuada pessoalmente na sede da Secretaria Municipal 
de Assistencia Social de Farias Brito - Estado do Ceara, a Rua Jose Alves Pimentel, n° 87, 
nesta cidade, das 08h as 16h, entre os dias 09 de maio de 2022 e 11 de maio de 2022; 
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8.3. Ao realizar a inscrlcao, o candidato devera, obrigatoriamente e sob pena de 
indeferimento de sua candidatura, apresentar original e c6pia dos seguintes documentos: 

a) Carteira de identidade ou documento equivalente; 

b) Tltulo de eleitor, com o comprovante de votacao ou justificativa da ultirna eleicao: 

c) Certid6es negativas civeis e criminais que comprovem nao ter sido condenado ou 
estar respondendo, como reu, pela pratica de infracao penal, administrativa, ou 
conduta incompativel com a funcao de membro do Conselho Tutelar; 

d) Em sendo candidato do sexo masculino, certidao de quitacao com as obriqacoes 
militares; 

e) Comprovante de experiencia ou especializacao na area da infancia e juventude 
(dentre outras exigencias estabelecidas na Lei Municipal local). 

8.4. A falta ou inadequacao de qualquer dos documentos acima relacionados sera 
imediatamente comunicada ao candidato, que podera supri-la ate a data-limite para inscricao 
de candidaturas, prevista neste Edital; 

8.5. Os documentos deverao ser entregues em duas vias para fe e contrafe; 

8.6. Documentos digitalizados serao considerados validos, desde que tambern apresentados 
os originais ou existentes apenas em formato digital; 

8.7. Eventuais entraves a inscricao de candidaturas ou a juntada de documentos devem ser 
imediatamente encaminhados ao CMDCA e ao Ministerio Publico: 

8.8. As inforrnacoes prestadas e documentos apresentados por ocasiao da inscricao sao de 
total responsabilidade do candidato. 

9. ANALISE DA DOCUMENTACAO EXIGIDA: 

9.1. Encerrado o prazo de inscricao de candidaturas, a Comissao Especial Eleitoral 
designada pelo CMDCA efetuara, no prazo de 02 (dois) dias, a analise da docurnentacao 
exigida neste Edital, com a subsequente publicacao da relacao dos candidatos inscritos; 
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9.2. A relacao dos candidates inscritos e a docurnentacao respectiva serao encaminhadas 
ao Ministerio Publico para ciencia, ap6s a publicacao referida no item anterior. 

10. DA IMPUGNACAO As CANDIDA TU RAS: 

10.1. Qualquer cidadao podera requerer a irnpuqnacao de candidate, no prazo de 02 (dois) 
dias contados da publicacao da relacao dos candidates inscritos, em peticao devidamente 
fundamentada; 

10.2. Findo o prazo mencionado no item supra, os candidates impugnados serao notificados 
pessoalmente do teor da impuqnacao, a partir de entao, a correr o prazo de 02 (dois) dias 
para apresentar sua defesa; 

10.3. A Comissao Especial Eleitoral analisara o teor das irnpuqnacoes e defesas 
apresentadas pelos candidates, podendo solicitar a qualquer dos interessados a juntada de 
documentos e outras provas do alegado; 

10.4. A Comissao Especial Eleitoral tera o prazo de 02 (dois) dias, contados do terrnino do 
para apresentacao de defesa pelos candidates impugnados, para decidir sobre a 
irnpuqnacao: 

10.5. Concluida a analise das lmpuqnacoes, a Cornissao Especial Eleitoral Iara publicar 
edital contendo a relacao preliminar dos candidates habilitados a participarem do Processo 
de Escolha; 

10.6. As decis6es da Cornissao Especial Eleitoral serao fundamentadas, delas devendo ser 
dada ciencia aos interessados, para fins de interposicao dos recurses previstos neste Edital; 

10.7. Das decis6es da Cornissao Especial Eleitoral cabera recurse a Plenaria do CMDCA, no 
prazo de 02 (dois) dias, contados da data da publicacao do edital referido no item anterior; 

10.8. Esgotada a fase recursal, a Comissao Especial Eleitoral fara publicar a relacao 
definitiva dos candidates habilitados ao pleito, com c6pia ao Ministerio Publico: 

10.9. Ocorrendo falsidade em qualquer inforrnacao ou documento apresentado, seja qua I for 
o memento em que esta for descoberta, o candidate sera excluido do pleito, sem prejuizo do 
encaminhamento dos fatos a autoridade competente para apuracao e a devida 
responsabilizacao legal. 
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11. DA CAMPANHA EDA PROPAGANDA ELEITORAL: 

11.1. Cabe ao Peder Publico, com a colaboracao dos orqaos de imprensa locais, dar ampla 
divulqacao ao Processo de Escolha desde o momenta da publicacao do presente Edital, 
incluindo informacoes quanto ao papel do Conselho Tutelar, dia, horario e locais de votacao, 
dentre outras inforrnacoes destinadas a assegurar a ampla participacao popular no pleito; 

11.2. E vedada a vinculacao polttico-partidaria das candidaturas, seja atraves da indicacao, 
no material de propaganda ou insercoes na mfdia, de legendas de partidos politicos, 
sfmbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas que, direta ou indiretamente, denotem 
tal vinculacao: 

11.3. Os candidates poderao dar infcio a campanha eleitoral ap6s a publicacao da relacao 
definitiva dos candidates habilitados, prevista no item 10.8 deste Edita I; 

11.4. A propaganda eleitoral em vias e logradouros publicos observara, por analogia, os 
limites impostos pela leqislacao eleitoral e o C6digo de Posturas do Municipio, garantindo 
igualdade de condicoes a todos os candidates; 

11.5. Os candidates poderao promover as suas candidaturas junta a eleitores, por meio de 
debates, entrevistas e distribuicao de panfletos, desde que nao causem dano ou perturbem 
a ordem publlca ou particular; 

11.6. As instituicoes publicas ou particulares (escolas, Camara de Vereadores, radio, igrejas 
etc.) que tenham interesse em promover debates com os candidates deverao formalizar 
convite a todos aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de membro do 
Conselheiro Tutelar; 

11. 7. Os debates deverao ter regulamento pr6prio, a ser apresentado pelos organizadores a 
todos os participantes e a Cornissao Especial Eleitoral designada pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Crianca e do Adolescente com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedencia: 

11.8. Cabe a Cornissao Especial Eleitoral supervisionar a realizacao dos debates, zelando 
para que sejam proporcionadas iguais oportunidades a todos os candidates nas suas 
exposicoes e respostas; 

11.9. E vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos vefculos de cornunicacao em 
geral (jornal, radio ou televisao), faixas, outdoors, camisas, bones e outros meios nae 
previstos neste Edital; 
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11.10. E dever de o candidato portar-se com urbanidade durante a campanha eleitoral, 
sendo vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os 
concorrentes; 

11.11. Nao sera permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleicao, em qualquer local 
publico ou aberto ao publico, sendo que a aqlorneracao de pessoas portando instrumentos 
de propaganda caracteriza manitestacao coletiva, com ou sem utlnzacao de vefculos; 

11.12. A violacao das regras de campanha irnportara na cassacao do registro da candidatura 
ou diploma de posse do candidato responsavel, ap6s a instauracao de procedimento 
administrativo no qual seja garantido ao candidato o exercf cio do contradit6rio e da ampla 
defesa. 

12. DA ELEICAO SUPLEMENTAR DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR: 

12.1. A eleicao suplementar para os membros do Conselho Tutelar do Municfpio de Farias 
Brito - Ceara realizar-se-a no dia 26 de junho de 2022, das 08h as 17h. 

12.2. A votacao devera ocorrer preferencialmente em urnas eletronicas cedidas pela Justica 
Eleitoral, observadas as disposicoes das resolucoes aplicaveis expedidas pelo Tribunal 
Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceara: 

12.3. As cedulas para votacao manual serao elaboradas pela Cornissao do Especial 
Eleitoral, adotando pararnetros similares aos empregados pela Justica Eleitoral em sua 
confeccao: 

12.4. Nas cabines de votacao serao fixadas listas com relacao de names, codinomes, fotos e 
nurnero dos candidatos a membro do Conselho Tutelar; 

12.5. As mesas receptoras de votos deverao lavrar atas segundo modelo fornecido pela 
Cornissao Especial Eleitoral, nas quais serao registradas eventuais intercorrencias ocorridas 
no dia da votacao, alern do nurnero de eleitores votantes em cada uma das urnas; 

12.6. Ap6s a identificacao, o eleitor assinara a lista de presenca e procedera a votacao: 

12.7. O eleitor que nao souber ou nao puder assinar, usara a impressao digital coma forma 
de identificacao: 
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12.8. 0 eleitor podera votar em apenas um candidato; 

12.9. No caso de votacao manual, votos em mais de um candidato ou que contenham 
rasuras que nao permitam aferir a vontade do eleitor serao anulados, devendo ser colocados 
em envelope separado, conforme previsto no regulamento da eleicao; 

12.1 O. Sera tarnbern considerado invalido o voto: 

a) cuja cedula contenha mais de 01 (um) candidato assinalado; 

b) cuja cedula nae estiver rubricada pelos membros da mesa de votacao: 

c) cuja cedula nae corresponder ao modelo oficial; 

d) que tiver o sigilo violado. 

12.11. Efetuada a apuracao, sera considerado eleito o candidato mais votado, ressalvada a 
ocorrencia de alguma das vedacoes legais acima referidas, sendo os (05) cinco demais 
candidatos considerados suplentes pela ordem de votacao: 

12.11. Em caso de empate na votacao, ressalvada a existencia de outro criteria previsto na 
Lei Municipal local, sera considerado eleito o candidato com idade mais elevada. 

13. DAS VEDACCES AOS CANDIDATOS DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA: 

13.1. Conforme previsto no art. 139, §3°, da Lein° 8.069/90, e vedado ao candidato doar, 
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 
inclusive brindes de pequeno valor; 

13.2. E tarnbern vedada a pratica 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 n° 9.504/97 (Lei Eleitoral), pois embora nao caracterizem crime 
eleitoral, importam na violacao do dever de idoneidade moral que se constitui num dos 
requisitos elementares das candidaturas; 

13.3. Os candidatos que praticarem quaisquer das condutas relacionadas nos itens 
anteriores, durante e/ou depois da campanha, inclusive no dia da votacao, terao cassado 
seu registro de candidatura ou diploma de posse, sem prejuizo da apuracao da 
responsabilidade civil e mesmo criminal, inclusive de terceiros que com eles colaborem; 
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13.4. Cabera a Comissao Especial Eleitoral ou, ap6s sua dissolucao, a Plenaria do CMDCA, 
decidir pela cassacao do registro da candidatura ou diploma de posse, ap6s a instauracao 
de procedimento administrative no qual seja garantido ao candidate o exercicio do 
contradit6rio e da ampla defesa. 

14. DIVULGACAO DO RESUL TADO FINAL: 

14.1. Ao final de todo o Processo, a Comissao Especial Eleitoral encarnlnhara relat6rio ao 
CMDCA, que fara divulgar no Diario Oficial ou em meio equivalente, o nome do (a) candidate 
(a) eleito (a) para o Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes, em ordem decrescente 
de votacao. 

15. DA POSSE: 

15.1. A posse dos membros do Conselho Tutelar sera concedida pelo Presidente do 
CMDCA local, no dia 04 de julho de 2022; 

15.2. Alem do (a) candidate (a) mais votado (a), tarnbem devem tomar posse, pelo menos, 
05 (cinco) suplentes, tarnbern observada a ordem de votacao, de modo a assegurar a 
continuidade no funcionamento do 6rgao, em caso de ferias, licencas ou impedimentos dos 
titulares. 

16. DAS DISPOSICOES FINAIS: 

16.1. C6pias do presente Edital e demais atos da Cornissao Especial Eleitoral dele 
decorrentes serao publicadas, com destaque, nos 6rgaos oficiais de imprensa, no sitio 
eletronico da Prefeitura Municipal de Farias Brito - CE, bem como afixadas no mural da 
Prefeitura Municipal, da Camara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho 
Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente (CMDCA) e dos Centres de Referencia 
de Asslstencla Social (GRAS), Centres de Referencia Especializados de Assistencia Social 
(CREAS), Pestos de Saude e Escolas da Rede Publica Municipal; 

16.2. Os cases omissos serao resolvidos pela Cornissao Especial Eleitoral, observadas as 
normas legais contidas na Lei Federal n° 8.069/90 e na Lei Municipal N° 1.360 de 25 de Abril 
de 2013; 

16.3. E de inteira responsabilidade dos candidates acompanhar a publicacao de todos os 
atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha em data unificada dos 
membros do Conselho Tutelar; 
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16.4. E facultado aos candidates, por si ou por meio de representantes credenciados perante 
a Cornissao Especial Eleitoral, acompanhar todo desenrolar do processo de escolha, 
incluindo as cerirnonias de lacracao de urnas, votacao e apuracao; 

16.5. Cada candidate podera credenciar, ate 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito, 01 
(um) representante por local de votacao e 01 (um) representante para acompanhar a 
apuracao dos votes e etapas preliminares do certame; 

16.6. Os trabalhos da Cornissao Especial Eleitoral se encerram com o envio de relat6rio final 
contendo as intercorrencias e o resultado da votacao ao CMDCA; 

16.7. 0 descumprimento das normas previstas neste Edital irnplicara na exclusao do 
candidate ao processo de escolha. 

Publique-se; 

Encaminhe-se c6pias ao Ministerio Publico, Poder .Judlclarlo e Camara Municipal 
local; 

Farias Brito - Ceara, 06 de maio de 2022. 

Presidente do CMDCA 
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FICHA DE INSCRICAO DE CANDIDATO E APRECIACAO DOS DOCUMENTOS 

FICHA DE INSCRICAO DE CANDIDATO N° __ 
NOME COMPLETO: --------------------------- 
ENDER ECO RESIDENCIAL: --------------------- 
TELEFONE: ------------------------------ 

DOCUMENTOSAPRESENTADOS 
( ) Certidao negativa de antecedentes ( ) Comprovante de votacao na ultirna 
civets e criminais expedidas pela Justica eleicao ou certidao de quitacao com as 
Estadual. obriqacoes eleitorais fornecida pela Justice 

Eleitoral 
( ) Certidao negativa de antecedentes ( ) Diploma ou Hist6rico Escolar ou 
expedida pela Secretaria de Seguranc;a Oeclaracao de Conclusao de Curso (c6pia). 
Publica. 
( ) Documento oficial de identificacao ( ) Forrnulario de cornprovacao de 
(original e c6pia). experiencia devidamente preenchido 

(original). 
( ) Conta de aqua, luz ou telefone fixo ( ) Comprovante de quitacao com as 
(c6pia). obrlqacoes militares (homens). 
( ) Tltulo de eleitor. ( ) Declaracao do candidate de que nao foi 

penalizado com a destituicao da funcao de 
conselheiro. 

Eu declaro que Ii o Edital 
n° 01 /2022 e que preencho todos os requisites exigidos nele para investidura da funcao de 
conselheiro tutelar. 

Farias Brito - Ceara, aos de de 20122. 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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DECISAO DA COMISSAO ORGANIZADORA 

A inscricao foi: ( ) Deferida 

Motivos do indeferimento: 

( ) lndeferida 

Farias Brito - Ceara, aos __ de de 2022. 

Cornissao Especial Eleitoral 

Rua Jose Alves Pimentel, 87 - Centro 
CEP. 63.185-000 Farias Brito - Ceara 

cmdcafb2021@gmail.com 
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DECLARA<;Ao DO CANDIDATO QUE NAO FOi PENALIZA COM A DESTITUl<;Ao DE MEMBRO 
DO CONSELHO TUTELAR 

DECLARA<;Ao 

Eu, declare para os 

devidos fins, sob pena de responsabilidade, que nao fui penalizado com a destituicao da 

funcao de membro do Conselho Tutelar nos ultimas 05 (cinco) anos. 

Par ser expressao de verdade, firmo a presente. 

Farias Brito - Ceara, aos de de 2022. ----- 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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FORMULARIO PARA FINS DE COMPROVACAO DE EPERIENCIA DE ATUACAO EM 
ATIVIDADES RELACIONADAS AO ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 

NOME: _ 
PROFISSAO ATUAL: �------------------------- ESCO LARI DADE: �-------------------------- ID ADE: � 

Tomador do service Atividades desenvolvidas Periodo (data Contato do tomador do 
(nome da pessoa de inicio e servico (endereco, 
fisica ou juridica). termino). telefone e nome 

completo). 

Atesto, sob as penas da Lei, que as inforrnacoes prestadas sao verldicas e declaro estar 
ciente das penalidades cabiveis, previstas no Artiga 299 do C6digo Penal. 

Farias Brito - Ceara, aos de de 2022. ----- 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE INSCRl<;AO 

Certifico que protocolou lnscricao para o 

processo de escolha de membro do Conselho Tutelar do municipio de FARIAS BRITO, as _ 

horas do dia I I -- 

Farias Brito - Ceara, aos __ de de 2022. 

ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELO 
RECEBIMENTO DA INSCRl<;AO 
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CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROSTUTELARES DE FARIAS 
BRITO/CE 

ET APA DATA 
PUBLICA<;AO DO EDITAL 06 DE MAIO DE 2022 
INSCRICAO 09 A 11 DE MAIO DE 2022 
�NALISE DOS REQUERIMENTOS DE INSCRICAO 12 E 13 DE MAIO DE 2022 
PUBLICA<;Ao DA RELA<;Ao DOS PRl=-CANDIDATOS 13 DE MAIO DE 2022 
HOMOLOGADOS 
PRAZO PARA RECURSOS DE IMPUGNACAO 16 E 17 DE MAIO DE 2022 
�NALISE DAS IMPUGNACOES PELA COMISSAO 18 DE MAIO DE 2022 
DIVULGA<;AO DAS ANALISES DOS RECURSOS DE 19 DE MAIO DE 2022 
IMPUGNACAO 
PRAZO PARA RECURSO A PLENARIA DO CMDCA 120 DE MAIO DE 2022 
DIVULGA<;AO DO RESULTADO DA LISTA DE CANDIDATOS 121 DE MAIO DE 2022 
HABILITADOS A PARTICIPAREM DA PROVA DE 
CONHECIMENTOS 
PROVA DE CONHECIMENTOS 29 DE MAIO DE 2022 
DIVULGA<;AO DO GABARITO DA PROVA DE CONHECIMENTOS 129 DE MAIO DE 2022 
PRAZO PARA RECURSOS RELATIVOS As QUESTOES DA 30 DE MAIO DE 2022 
PROVA DE CONHECIMENTOS 
�NALISE E DIVULGA<;AO DO JUGAMENTO DOS 31 DE MAIO DE 2022 
RECURSOS RELATIVOS AS QUESTOES DA PROVA DE 
CONHECIMENTOS 
DIVULGA<;Ao DA RELA<;Ao DOS CANDIDATOS APROVADOS 31 DE MAIO DE 2022 
NA PROVA DE CONHECIMENTOS E HABILITADOS A 
PARTICIPAREM DA ELEICAO 
REUNIAO COM OS HABILITADOS 01 DE JUNHO DE 2022 
PERIODO DA CAMPANHA ELEITORAL 01 A 25 DE JUNHO DE 2022 
ELEICAO 26 DE JUNHO DE 2022 
PRAZO PARA INTERPOSICAO DOS RECURSOS RELATIVOS A 127 DE JUNHO DE 2022 
FATOS OCORRIDOS NO DIA DA ELEICAO DOS CANDIDATOS 
ANALISE DOS RECURSOS RELATIVOS A ELEl<;AO DOS 128 DE JUNHO DE 2022 
CANDIDATOS 
PUBLICA<;Ao DO RESUL TADO FINAL DA ELEl<;Ao COM 129 DE JUNHO DE 2022 
RESPECTIVA HOMOLOGA<;AO DO PROCESSO 
DIPLOMACAO E POSSE DOS ELEITOS 04 DE JULHO DE 2022 
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