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         CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE – CMDCA 
                                                                          São Pedro da Aldeia -  RJ 

                                         Criado pela Lei Municipal nº 1113, de 15/08/1997 

                                Telefax: (22) 2627-4550      -     Email: cmdca.spa@bol.com.br 

 

 

 

Edital nº 01/2015 - CMDCA 

 

ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 
 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-

LESCENTE DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – CMDCA-SPA, no uso da atribuição que lhe é conferida 

pela Lei nº 1.113/ 1997, faz publicar o Edital de Convocação para o Primeiro Processo de Escolha em Data 

Unificada para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2016/2019. 

 

 

REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL 

 

 

I -  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - O Processo de escolha dos conselheiros tutelares será realizada de acordo com as  etapas. 

I. Inscrição de candidatos. 

II. Prova de aferição de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e Adolescente 

(ECA). 

III. Eleição dos candidatos  

IV. Capacitação  

 

Art. 2º  – O CMDCA fará divulgar este e demais editais complementares integrantes do processo 

de escolha dos Conselheiros Tutelares, em Boletim Informativo do Município, no site 

http://www.pmspa.rj.gov.br e na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos / 

CMDCA – à Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 19 – Centro – São Pedro da Aldeia, e fará a remessa dos 

mesmos para as seguintes autoridades, a fim de que  seja dada ampla divulgação: 

I. Poderes Executivo e Legislativo do Município. 

mailto:cmdca.spa@bol.br
http://www.pmspa.rj.gov.br/
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II. Juizado da Vara de Família, da Infância e Juventude e do Idoso da Comarca de São Pedro da 

Aldeia. 

III. Promotoria de Justiça da Vara de Família, da Infância e Juventude e do Idoso da Comarca 

de São Pedro da Aldeia. 

. 

Art. 3º - O Conselho Tutelar será composto de 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) suplentes, 

para mandato de 4 (quatro) anos, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais e atendimento ao público 

das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. 

Parágrafo Primeiro – Aos sábados, domingos e feriados, permanecerá de plantão pelo menos um 

conselheiro tutelar, com escala estabelecida pelos próprios membros. 

Parágrafo Segundo – O valor do vencimento será de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), bem co-

mo gozarão os Conselheiros, dos Direitos previstos no art. 134 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

 

 

II -  DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

Art. 4º- O período para a inscrição de candidatos à função de Conselheiro Tutelar será de 

11/05/2015 a 12/06/2015, no horário de 9:00 às 13:00h, de segunda-feira a sexta-feira, na sede da Secreta-

ria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos/CMDCA, localizada à Rua Hermógenes Freire da 

Costa, nº 19 – Centro – São Pedro da Aldeia 

 

             Art. 5º -  Para inscrever-se no processo de seleção o candidato deve atender aos requisitos seguin-

tes: 

I. Reconhecida idoneidade moral; 

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

III. Residir no município de São Pedro da Aldeia, há pelo menos 2 (dois) anos; 

IV. Ter ensino médio completo; 

V. Estar no gozo dos direitos políticos 

VI. Ter reconhecido trabalho, de no mínimo 2(dois) anos, com crianças e/ou adolescentes em 

uma das seguintes áreas: 

a) Estudos e pesquisas 

b) Atendimento direto 

c) Defesa e garantia de direitos 

 

           Art. 6º – Para efetuar a inscrição os candidatos deverão preencher requerimento próprio, fornecido 

no local de inscrição, dando entrada do mesmo, acompanhado dos documentos relacionados nos parágrafos 

seguintes, no mesmo local, no período e horário indicado no Art. 4º, para a formação do processo adminis-

trativo: 
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            Parágrafo Primeiro: Devem ser anexados ao requerimento os documentos seguintes, comprobató-

rios dos requisitos elencados no artigo anterior: 

I. Cédula de identidade (cópia); 

II. Título de eleitor (cópia); 

III. Comprovação de residência no município há pelo menos dois anos (cópia); 

IV. Comprovação de experiência profissional ou voluntária, mínima de 2 (dois) anos na área de 

criança e/ou adolescente, conforme Art. 4º, inciso VI;  

V. Certificado de conclusão do ensino médio, oriundo de Instituição reconhecida pelo MEC 

(cópia); 

VI. Certidão negativa de distribuição de feitos criminais expedida pela Comarca onde residiu o 

candidato nos últimos 5 (cinco) anos, com validade à época da inscrição;  

VII. Prova de desligamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA-SPA, em caso ser membro deste; 

VIII. Carteira Funcional de Conselheiro Tutelar (cópia), em caso de recondução ao cargo de Con-

selheiro Tutelar, 

 

           Parágrafo Segundo- Será aceita como comprovante de residência cópia de guia de cobrança de 

impostos     ou taxas, ou contas de prestadoras de serviço público (água, luz, telefone) emitidas em nome 

do candidato. No caso do candidato residir em imóvel de terceiro, deverá apresentar um dos comprovantes 

relacionados, acompanhado de declaração do titular de que reside no local.  

Parágrafo Terceiro - A comprovação correspondente à atuação do candidato que trata o inciso IV, 

deverá ser apresentada através de Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato de 

Voluntariado, acrescida de relatório de atividades desenvolvidas com o público alvo (crianças e/ou adoles-

centes), conforme modelo Anexo I. 

           Parágrafo Quarto – A Instituição ou Órgão emitente do relatório indicado no parágrafo anterior 

deverá estar registrada no CMDCA-SPA até a data da publicação deste Edital, ou em órgão competente, 

conforme o segmento de atuação. O Relatório citado deverá ser apresentado no original, em papel timbrado 

oficial da Instituição, e assinado por 2 (dois) membros da Diretoria da Instituição não governamental. No 

caso de órgãos públicos, pela chefia imediata ou substituto legal. 

Parágrafo Quinto – Os documentos previstos nos incisos I, II, III, V e VIII deverão ser apresenta-

dos no ato da inscrição, também na forma original. As certidões solicitadas no inciso VI, são aquelas expe-

didas pelo Cartório de Registro de Distribuição Criminal da Comarca de São Pedro da Aldeia. 

            Parágrafo Sexto - Nos casos de recondução à função de Conselheiro Tutelar, o CMDCA delibera 

pela desnecessidade do desligamento do Conselheiro Tutelar das suas funções, visando assegurar a conti-

nuidade dos trabalhos sem prejuízo à população. 

           Parágrafo Sétimo - Não será permitida a inclusão de documentação após a abertura de processo 

administrativo. 

 

 

          Art. 7º - Para efeitos do que determina o presente Edital, nos seus artigos 4º e 5º, serão reconhecidas 

como comprovação de atuação profissional de no mínimo dois anos com crianças e /ou adolescentes as 

atividades seguintes: 
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           I – na área de estudos e pesquisa; 
         a) atividade de pesquisa, com produção de relatório institucional, vinculada a órgão acadêmico de 

faculdade ou universidade pública ou privada; 

        b) atividade de pesquisa, com produção de relatório institucional, vinculada a Instituição Não Gover-

namental (ONG) que tenha a pesquisa ou a produção de material de formação entre as suas finalidades ins-

titucionais; 

        c) atividade de pesquisa, com produção de relatórios institucionais, vinculada a Órgão Governamental 

que tenha a pesquisa ou a produção de material entre as suas finalidades; 

 

 

         II – na área do atendimento direto: 

         a) atuação profissional como educador, técnico de nível superior ou dirigente em Órgão Governa-

mental ou Não Governamental que desenvolve programa em regime de: 

         1) orientação e apoio sócio-familiar; 

         2) apoio sócio-educativo em meio aberto; 

         3) colocação familiar; 

         4) acolhimento institucional e familiar; 

         5) liberdade assistida; 

         6) semi liberdade; 

         7) internação. 

 

      III – na área de defesa e garantia de direitos 
       a) atuação como Conselheiro Titular em Conselho Tutelar; 

       b) atuação como técnico de nível superior em equipe interdisciplinar de apoio ao Conselho Tutelar; 

        c) atuação como profissional em equipe interdisciplinar ou Conselheiro de Direitos de Conselho de 

Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente ou Centros de Defesa de Direitos Humanos, com projetos 

específicos voltados para os direitos infanto-juvenis; 

        d) atuação como equipe técnica de apoio à Defensoria Pública, lotado para intervenção na Justiça da 

Infância e Juventude ou em núcleo Especializado de Atendimento à Criança e ao Adolescente; 

        e) atuação como equipe técnica de apoio do Ministério Público, lotado para intervenção na Justiça da 

Infância e da Juventude ou Curadoria Especial da Criança e do Adolescente; 

        f) atuação como equipe técnica Inter profissional de assessoria à Justiça da Infância e Juventude. 

 

         Parágrafo Primeiro: Não serão reconhecidos trabalhos monográficos desenvolvidos como requisitos 

para obtenção de titulação acadêmica, tais como monografia de fim de curso superior (trabalho de conclu-

são de curso), dissertação de mestrado e tese de doutorado. 

         Parágrafo Segundo: Não será reconhecido o trabalho de Conselheiros Tutelares ou de Direitos que 

tenham sido penalizados, administrativa ou judicialmente, com perda de mandato. 

        Parágrafo Terceiro: O postulante à candidatura ao Conselho Tutelar deverá comprovar a experiência 

de, no mínimo, dois anos em uma das áreas indicadas. 

 

Art. 8º - Encerrado o prazo das inscrições, o CMDCA-SPA divulgará, através de edital comple-

mentar, uma relação com os nomes dos candidatos inscritos, para que qualquer cidadão, o Ministério Pú-

blico ou o próprio CMDCA, apresente formalmente ao CMDCA-SPA pedido de impugnação de candidatu-

ra, devidamente fundamentado, em prazo estabelecido (Cronograma) 
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Parágrafo Primeiro – Oferecida a impugnação, o CMDCA dará ciência formal e imediata ao can-

didato e emitirá parecer, acolhendo ou rejeitando a impugnação, em prazo estabelecido (Cronograma), 

dando ciência da sua decisão ao candidato. 

Parágrafo Segundo – Ao candidato, cuja impugnação tiver sido acolhida, caberá recurso ao pró-

prio CMDCA-SPA, de forma escrita e fundamentada, em prazo estabelecido (Cronograma)  

Parágrafo Terceiro – Findo o prazo aberto para a apresentação de impugnações, e após a solução 

das que tiverem sido interpostas, o CMDCA fará a divulgação, por edital complementar, da relação das 

candidaturas confirmadas. 

 

            Art. 9º - Não havendo impugnações, ou após a solução destas, será publicada a relação dos candi-

datos, que obtiveram o deferimento de suas inscrições definitivas, conforme prevê o art. 2º deste edital, 

estando, portanto, aptos a participar da prova de aferição. 

 

III - DA PROVA DE AFERIÇÃO 

 

Art. 10º - A Prova de Aferição de Conhecimentos Específicos sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que integra o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, conterá 20 (vinte) ques-

tões objetivas, valendo 5 (cinco) pontos cada questão, num total de 100 (cem) pontos, sendo considerado 

aprovados os candidatos que obtiverem cinqüenta por cento dos pontos previstos para a prova. 

Parágrafo Único – A Prova de Aferição terá Cronograma próprio, que será divulgado através de 

edital complementar, constando dia, hora e local de realização da prova. 

 

           Art. 11º - Os candidatos aprovados na prova de aferição, e não impugnados pelo CMDCA, estarão 

aptos a participar da votação. 

 

 

IV - DA PROPAGANDA 

           Art. 12º – Após a publicação do resultado da prova de aferição, o candidato terá até o dia 

03/10/2015 para realização de campanha. 

 

 

V -  DO PROCESSO DE VOTAÇÃO 

 

           Art. 13º - A realização do Processo de Votação para a Escolha dos Conselheiros Tutelares do Muni-

cípio do São Pedro da Aldeia, acontecerá no dia 04/10/2015, pelo sufrágio universal e voto direto, faculta-

tivo, secreto e uni nominal, no horário de 08h às 17 horas, nos postos de votação a serem divulgados poste-

riormente. 

 

            Art. 14º - Nos locais de votação deverão estar presentes o Coordenador do Posto de Votação, assim 

como os integrantes das mesas receptoras de votos. 
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           Parágrafo 1º: A Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia deverá encaminhar ao CMDCA-SPA 

a relação nominal dos Servidores Públicos que atuarão nos Postos de Votação e na Apuração; 

           Parágrafo 2º - O presidente da mesa receptora de votos iniciará o processo de votação às 08:00 ho-

ras, com a abertura da Ata Circunstanciada  

 

            Art. 15º - O Eleitor deverá apresentar-se à mesa receptora de votos, munido de um Documento de 

Identidade com foto, do Título de Eleitor e/ou comprovante da última votação. 

 

 

VI – DA APURAÇÃO E RESULTADO DAS ELEIÇÕES 

Art. 16º– A apuração dos votos terá início às 18:00h, do dia 04/10/2015, em local a ser   divulgado 

posteriormente. 

Art. 17º - A(s) mesa(s) de apuração deverá ter a presença de um representante do Ministério Públi-

co. 

 

Art. 18º - Caberá ao Presidente do CMDCA-SPA, ou pessoa por ele indicada, a coordenação da 

mesa(s) de trabalho(s). 

 

Art. 19º - Concluída a apuração dos votos, o CMDCA-SPA proclamará o resultado do Processo de 

Escolha, determinando a publicação do resultado, com nome do candidato e número de votos. 

Parágrafo Primeiro - Havendo empate no número de votos, será considerado eleito o candidato 

mais idoso; prevalecendo o empate, o candidato eleito será o que tiver obtido o maior número de pontos na 

Prova de Aferição de Conhecimentos sobre o ECA. 

            Parágrafo Segundo - Serão considerados Conselheiros Tutelares titulares os 05(cinco) candidatos 

que obtiverem a maioria do número de votos e considerados suplentes os 05 (cinco) imediatamente poste-

riores. 
 
 

VII – DO CURSO DE CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIA 

           Art. 20º- Os candidatos eleitos serão convocados para um curso de capacitação acerca das normas 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como sobre as peculiaridades e aspectos práticos 

do exercício da função de Conselheiro Tutelar. O conteúdo, a carga horária e a metodologia serão divulga-

dos em edital próprio a ser deliberado e publicado pelo CMDCA-SPA. 

          Parágrafo Único- Nos casos de Conselheiros Tutelares titulares, a capacitação incluirá estágio de 

uma semana, in loco, no Conselho Tutelar de São Pedro da Aldeia. 

 

          Art. 21º°- O candidato só poderá tomar posse mediante frequência integral na capacitação referida 

no artigo 19° do presente edital, salvo faltas justificadas, sob pena de automática eliminação do processo de 

escolha do Conselho Tutelar. 
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VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22º – Este Edital foi aprovado pela Plenária do CMDCA, em reunião extraordinária realizada 

no dia 31 de Março de 2015. 

 

 

IX - DO CRONOGRAMA 

Art. 23º– O Processo Eleitoral seguirá o seguinte cronograma: 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL / REGULAMENTO 04/04/2015 

INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 11/05 a 12/06/2015 

 1ª RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS INSCRITOS 19/06/2015 

APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA OS CANDIDATOS DESCLASSIFI-

CADOS 
22/06 a 25/06/2015 

2ª RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS 26/06/2015 

 PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATOS 29/06 a 03/07/2015 

APRESENTAÇÃO DE RECURSOS DO CANDIDATO IMPUGNADO 06/07 a 10/07/2015 

RELAÇÃO DEFINITIVA DE CANDIDATOS APTOS PARA REALIZAREM A 

PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE O ECA 
27/07/2015 

REALIZAÇÃO DA PROVA (domingo) AGOSTO DE 2015 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA PROVA AGOSTO DE 2015 

PROCESSO DE ELEIÇÃO 04/10/2015 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO 04/10/2015 

 POSSE DOS CONSELHEIROS ELEITOS 10/01/2016 

 
 

 

São Pedro da Aldeia, RJ; em 30 de Março de 2015. 

 

 

 

VALTER CORDEIRO 

Presidente do CMDCA 
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ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
Ilmo. Sr. 
VALTER CORDEIRO 
PRESIDENTE DO CMDCA-SPA 
 
Eu........................................................................................................., ....................................... 
 
Conhecido(a) como ......................................................................., portador(a) da Carteira de  
 
Identidade n.º ....................................................., expedida pelo............................................., 
 
Em...................................., CPF nº .........................................................brasileiro(a), estado  
 
Civil........................................, profissão...................................................., residente à   .............           
 
..................................................................................................................................n.º..............., 
 
 Complemento...................., bairro..........................................................., São Pedro da Aldeia,   
 
Tel nº ..............................................................., e-mail ..................................................................... 
venho requerer a V.Sª  a minha inscrição como candidato(a) a Conselheiro(a) Tutelar,   do Con-
selho Tutelar de São Pedro da Aldeia  e, para tal, anexo a documentação necessária (abaixo 
relacionada). 
 
Documentos Comprobatórios: 
(   ) I - cédula de identidade; 
(   ) II - título de eleitor; 
(   ) III - comprovação de residência  
(   ) IV - comprovação de atuação profissional ou voluntária, referidas 
no art. 6º, parágrafo 1º,  inciso V devendo a Instituição ser registrada no CMDCA-SPA ou órgão 
competente conforme o caso; 
(   ) V - certificado de conclusão de ensino médio ou curso técnico 
Equivalente; 
(   ) VI - certidão negativa de distribuição de feitos criminais expedida pela Comarca onde residiu 
o candidato nos últimos cinco anos, com validade à época da inscrição; 
(   ) VII - publicação do ato de desligamento do Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente  
(   ) VIII – Carteira funcional de Conselheiro Tutelar (em caso de recondução ao cargo) 
 
 
São Pedro da Aldeia, ............... de ............................................de 2015. 
 
 
...................................................................................... 
Assinatura do Requerente 


