
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Mamborê - Paraná

EDITAL Nº. 001/2012

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO DE MAMBORÊ:

CONVOCA:

Os interessados para a Candidatura do Conselho Tutelar, para a gestão de 01 
de agosto de 2012  a 31 de julho de 2015.

1 – DO PRAZO DO EDITAL

As candidaturas deverão ser inscritas no período de 02 a 16 de maio  de 2012, 
no Centro de Apoio Renascer, localizada na Rua Guadalajara nº. 789, ao lado 
do Projeto Arte e Vida, das 8:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 
horas. 

2 – REQUISITOS PARA A CANDIDATURA

• Ter reconhecida idoneidade moral;
• Ter idade superior a 21 anos;
• Residir no município há no mínimo dois anos;
• Ter  reconhecida  experiência  na  área  de  defesa  ou  atendimento  dos 

direitos da criança e do adolescente;
• Estar no gozo de seus direitos políticos;
• Ter escolaridade mínima de Ensino Médio completo.

Observação:  O  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente recomenda que até a data da posse os candidatos eleitos, 
tenham  conhecimentos  básicos  em  informática,  e  Carteira  Nacional  de 
Habilitação, categoria “B”.



3  –  DOCUMENTAÇÕES  A  SEREM  APRESENTADOS  NO  ATO  DA 
INSCRIÇÃO

• Cédula de identidade;
• Certificado de conclusão do 2º. Grau;
• Titulo de Eleitor;
• C.P.F;
• Certidão de quitação eleitoral;
• Comprovante de residência;
•  Atestado de que não possui antecedente criminal (Cartório Criminal e 

Juizado Especial Criminal);
• Certificado de Reservista (sexo masculino)

Observação:
Deverão ser apresentados todos os documentos originais, juntamente com 
xérox, no ato da inscrição.

4 – TAXA DE INSCRIÇÃO
Para  efetivar  a  inscrição  será  cobrada  uma  taxa  de  R$  30.00  (  trinta 
reais),  que  deverá  ser  recolhida  através  de  documento  Municipal  de 
Arrecadação  (DAM),  Emitida  pelo  departamento  de  Tributação  do 
Município, o comprovante de pagamento será anexado aos documentos e 
ficha de inscrição do candidato.  

5  –  DOS  IMPEDIMENTOS  -  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE, ARTIGO 140, PARÁGRAFO ÚNICO

• São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar, marido e mulher, 
ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados 
durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado;

• Entende-se o impedimento do conselheiro,  na forma deste artigo, em 
relação à Autoridade Judiciária e ao representante do Ministério Público 
com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na 
comarca,  foro  regional  e  ou  distrital  (Exemplos:  Oficiais  de  Justiça 
Nomeados,  Suplentes  de  Delegados,  Juiz  de  Paz,  entre  outros  com 
vínculos empregatícios com o Fórum).

6  –  DAS  FUNÇÕES  DO  CONSELHO  TUTELAR  –  CONSTANTES  NO 
ARTIGO 136 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

São atribuições do Conselho Tutelar:

• Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 
98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, Incisos de I a 
IV;

• Atender e aconselhar os pais ou responsáveis,  aplicando as medidas 
previstas no artigo 129, Incisos I a IV;

• Promover a execução de suas decisões podendo para tanto:



a) Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço 
social, previdência, trabalho e segurança;

b) Representar  junto  à  Autoridade  Judiciária  nos  casos  de 
descumprimento injustificado de suas deliberações;

• Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente;

• Encaminhar à Autoridade Judiciária os casos de sua competência;
• Providenciar a medida estabelecida pela Autoridade Judiciária, dentre as 

previstas no artigo 101 Incisos de I a VI, para o adolescente autor de ato 
infracional;

• Expedir notificações;
• Requisitar  certidões  de  nascimento  e  de  óbito  de  criança  e  ou 

adolescente quando necessário;
Assessorar  o  Poder  Executivo  local  na  elaboração  da  proposta 
orçamentária  para  planos  e  programas  de  atendimento  dos  direitos  da 
criança e do adolescente;
• Representar,  em nome da pessoa e da família contra a violação dos 

direitos previstos no artigo 220 § 3º, Inciso II, da Constituição Federal;
• Representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou 

suspensão do pátrio poder.

7 – DO PRAZO DE MANDATO, NÚMEROS DE VAGAS, DA RECONDUÇÃO 
E REMUNERAÇÃO

    
DO PRAZO DE MANDATO E NÚMEROS DE VAGAS - O Conselho Tutelar é 
órgão permanente e autônomo, não jurisdicional e encarregado de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Sendo que o numero de 
vagas disponíveis para preenchimento na eleição, é de cinco(05) vagas, com 
mandato com duração de três(03) anos, permitida sua recondução por meio de 
uma reeleição.

 DA RECONDUÇÃO - A recondução consiste no direito do conselheiro tutelar 
de concorrer ao mandato subseqüente, em igualdade de condições com os 
demais  pretendentes,  submetendo-se  ao  mesmo processo  de  escolha  pela 
sociedade, vedada qualquer outra forma de recondução.

 DA REMUNERAÇÃO - O Conselho Tutelar é administrativamente vinculado a 
Divisão de Bem Estar  Social,  de  cujo  orçamento  anual  consta  os  recursos 
necessários a seu contínuo financiamento. Os conselheiros Tutelares eleitos 
serão remunerados mensalmente com o valor de dois salários mínimo nacional 
e demais vantagens, conforme a Lei Municipal nº. 16/2006.
 

8 – DA ESCOLHA

• As candidaturas serão individuais;
• Os candidatos aprovados no processo seletivo, concorrerão à eleição e 

os  cinco  mais  votados  serão  considerados eleitos,  ficando os  outros 
cinco pela ordem de votação na condição de suplentes;



• Havendo empate na votação será considerado eleito o candidato com 
melhor nota conceito,  persistindo o empate será considerado eleito o 
mais idoso;

• A presidência do Conselho Tutelar será trocada a cada ano, sendo o 
Presidente/Coordenador eleito pelos próprios conselheiros, em caso de 
não chegarem a um acordo, será considerado Presidente/Coordenador 
no primeiro ano o candidato mais votado, segundo ano o segundo mais 
votado e terceiro ano o terceiro mais votado;

9 – DO PROCESSO SELETIVO

   O processo seletivo dos novos Conselheiros Tutelares dar-se-á da seguinte 
forma:

• Todos os inscritos passarão por entrevista  Psicológica;
• Avaliação escrita com os seguintes itens: Redação sobre os direitos da 

criança e do adolescente – Questões específicas do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, sendo 10 perguntas objetivas;

• Apresentação dos candidatos. 

Observação: demais procedimentos constantes na resolução 002/2009

 10 – BIBLIOGRAFIA EXIGIDA PARA A AVALIAÇÃO ESCRITA

• Estatuto da Criança e do Adolescente.

11 – DAS ENTREVISTAS, DATA LOCAL E HORÁRIO

• As  entrevistas  psicológicas  serão  realizadas  no  Centro  de  Apoio 
Renascer entre os dias 29 e 30 de maio de 2012, em horário comercial, 
o agendamento da entrevista será feito no ato da inscrição.

12- DA AVALIAÇÃO ESCRITA DATA, LOCAL E HORA

• A avaliação escrita será no dia 30 de maio 2012, das 19:00  às  22;00 
horas, na Escola Municipal Elizabete Teixeira das Neves Fernandes.

13  –  DO  PERÍODO  DA  CAMPANHA  ELEITORAL  INDIVIDUAL  DO 
CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO

• O  período  de  08/06  a  20/06/2012  estará  disponível  para  que  os 
candidatos  aprovados  que  irão  para  a  eleição,  façam  à  campanha 
eleitoral junto às entidades e à comunidade em geral.



14 – DA ELEIÇÃO, DATA, LOCAL E HORA

• A eleição dos candidatos aprovados no processo seletivo será realizada 
no dia 21/06/2012, no tribunal do júri, das 18:00 horas às 21:00 horas. 
Após as  21:00 horas será realizada a contagem dos votos. A lista oficial 
dos cinco mais votados e dos demais votados será publicada no dia 
25/06/2012.

15 – DA POSSE DOS CANDIDATOS ELEITOS, DATA LOCAL E HORA

• A Cerimônia Solene de Posse dos Conselheiros Tutelares eleitos será 
realizada no dia  01/08/2012   na sala de reuniões da prefeitura às 08:00 
horas.  Com  o  Conselho  Municipal  dos  direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente, representante do Ministério Público e do Poder Judiciário e 
demais autoridades que representam o Município de Mamborê. 

16 – DO CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DATA
• Publicação do Edital. 18 a 30/04/ 2012

• Inscrições. 02 a16/05/  2012
• Publicação dos inscritos.  18/05/2012

• Prazo para solicitação de impugnação de 
candidaturas junto ao Ministério Publico.

18e 21/05/2012

• Publicação da lista final dos inscritos. 23/05/2012
• Entrevistas com a psicóloga.   29 e 30/05/2012

• Avaliação escrita. 30/05/2012

• Publicação do resultado das entrevistas, 
avaliação escrita e julgamento dos Recursos 

junto ao Ministério Publico. 

     04/06/2012

• Publicação da lista final dos candidatos 
aprovados no processo seletivo Entrevistas + 

Avaliação escrita.

     06/06/2012

• Campanha Eleitoral junto à comunidade  08 a 20/06/2012

• Apresentação dos candidatos. 20/06/2012
• Eleição. 21/06/2012

• Publicação dos candidatos eleitos 25/06/2012
• Interposição de recursos de impugnação dos 

candidatos eleitos.
25 a 26 /06/2012

• Publicação oficial dos candidatos eleitos       28/06/2012
• Capacitação obrigatória sem remuneração.    03 a  04/07/2012

• Estágio obrigatório aos Conselheiros Tutelares 
eleitos, sem remuneração. 

10 a 11/07 2012

• Posse dos Conselheiros Tutelares eleitos. 01/08/2012



COMISSÃO ELEITORAL COMPOSTA POR:

CLEUSA DE OLIVEIRA SOUZA

LUCIVANI SOARES ZANELLA

DANIEL MIRANDA 

RENATA LESSIE MACHADO GIMENES 

MARLENE MORI DOS ANJOS

NADIR APARECIDA DA SILVA FANTIN 

Mamborê, 18 de abril de 2012.

CLEUSA DE OLIVEIRA SOUZA

Presidente Comissão Eleitoral
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