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  EDITAL Nº. 005/2012 

 
 
Em virtude da Recomendação 003/2012, do Ministério Público do Estado do 
Paraná, esta Comissão Organizadora decide acatar a mencionada 
recomendação, visando à continuidade do Processo Eleitoral com o intuito de 
não interromper o atendimento a população infanto juvenil de Mamborê, motivo 
constante de preocupação deste Conselho Municipal.  
Diante do exposto além dos candidatos aptos mencionados no Edital 004/2012, 
ficam habilitados a concorrer os demais candidatos, a saber: 
 
 

ADRIANE  RICCI  SILVA  CONCEITO “B” 

CRISTIANE  DE  SOUZA  PICCININI CONCEITO “B” 

ELAINE  MERI  DE  MELO  MATIAS CONCEITO “C” 

ELIANE RUFINO  FARIA DA ROCHA CONCEITO “B” 

EMERSON  SATYRO  DA SILVA CONCEITO “D” 

JEFERSON  PINHEIRO  NORATO CONCEITO “C” 

JOSE  CARLOS  DA  SILVA CONCEITO “B” 

JULIANA  GRACIELI  BENATTO CONCEITO “D” 

MARLI  RAMOS  DOS SANTOS CONCEITO “D” 

NOEMI  MASCARENHAS  CORREA CONCEITO “A” 

ROSELY  PETERSEN  GARCIA  GODOY CONCEITO “D” 

SELMA  DO NASCIMENTO  SILVA CONCEITO “C” 

SILMARA CAMARGO DOS SANTOS CONCEITO “D” 

SOLANGE  PEREIRA  SILVA CONCEITO “B” 

SUELI  TEREZINHA  RINCON TIBURCIO CONCEITO “B” 

 
 
 



Critério de Avaliação: conforme edital 001/2012, os critérios de desempenho 
dos candidatos na avaliação escrita se rege pela resolução 02/2009 do 
conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente 
 
§1º. Os candidatos receberão nota conceito de “A” a “D”, avaliando 
conhecimento, discernimento e agilidade para resolução das questões 
apresentadas: 
 
I – Será atribuída nota conceito “A”, aos candidatos que obtiverem excelente 
desempenho e na tabela de classificação, terão os seus nomes publicados na 
tabela de desempenho  DESEMPENHO EXCELENTE; 
 
II – Será atribuída nota conceito “B” aos candidatos que obtiverem bom 
desempenho e na tabela de classificação, terão os seus nomes publicados na 
tabela de DESEMPENHO BOM; 
 
III – Será atribuída nota conceito “C”, aos candidatos que obtiverem  regular 
desempenho e na tabela de classificação, terão seus nomes publicados na 
tabela de DESEMPENHO REGULAR;  
IV – Será atribuída nota conceito “D”, aos candidatos que obtiverem insuficiente 
desempenho e na tabela de classificação, terão seus nomes publicados na 
tabela de DESEMPENHO INSUFICIENTE e estarão sujeitos a impugnação das 
suas candidaturas ; 
 
 V  Também será atribuída nota conceito “D”, aos candidatos com caligrafia 
inelegível e não conseguirem escrever a redação. 
 
Art. 18. As notas conceitos serão atribuídas de acordo com a seguinte tabela 
 
 

NOTA 
CONCEITO 

“A” 
EXCELENTE 

NOTA 
CONCEITO 

“B” 
BOM 

NOTA 
CONCEITO 

“C” 
REGULAR 

NOTA 
CONCEITO 

“D” 
INSUFICIENTE 

Será atribuída 
ao candidato 

que acertar de 
10 A 09 

questões 
objetivas e 

dissertativas, 
descritas no 

artigo 12, 
inciso II , 
alínea “b”. 

 
 

Será atribuída 
ao candidato 

que acertar de 
08 A 

07questões 
objetivas e 

dissertativas, 
descritas no 

artigo 12, 
inciso II , 
alínea “b”. 

 

Será atribuída 
ao candidato 

que acertar 06 
A 05 questões 

objetivas e 
dissertativas, 
descritas no 

artigo 12, 
inciso II , 
alínea “b”. 

 

Será atribuída 
ao candidato 
que acertar 

ATE 04 
questões 

objetivas e 
dissertativas, 
descritas no 

artigo 12, 
inciso II , 
alínea “b”. 

 

 
 



Desse modo Sendo alterando o cronograma do edital 001/2012, para que os 
demais candidatos realizem a campanha eleitoral, em prazo idêntico aos 
demais, visando a garantia a paridade na disputa eleitoral, com as seguintes 
datas: 
 
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  21 a 03/07/2012 
 

• Apresentação dos candidatos.  04/07/2012 
• Eleição. 05/07/2012 

• Publicação dos candidatos eleitos 09/07/2012 
• Interposição de recursos de impugnação dos 

candidatos eleitos. 
09 a 10 /07/2012 

• Publicação oficial dos candidatos eleitos       12/07/2012 
• Capacitação obrigatória sem remuneração.    17 a  20/07/2012 

• Estágio obrigatório aos Conselheiros Tutelares 
eleitos, sem remuneração.  

23 a  27/07/2012 

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