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ERRATA N° 01 DO EDITAL 01/2015

ERRATA N° 01 DO EDITAL N° 01/2015, DO PROCESSO DE ESCOLHA PARA
CONSELHEIRO TUTELAR.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Encantado – CONDICA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
legais, TORNA PÚBLICO que fica alterado os itens 3.4 e 4.9 do Edital n° 01/2015 –
Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares - onde consta “Dos documentos para
a inscrição” e “Da Posse dos eleitos” respectivamente, passando a ter a seguinte
redação:

3.4 Dos documentos para a inscrição:
3.4.1 Ficha de inscrição (modelo ANEXO) devidamente preenchida.
3.4.2 Certidões negativas da Justiça Estadual e Federal de condenação com sentença
transitada em julgado por contravenções penais, crimes comuns e especiais;
3.4.3 Cópia autenticada do documento oficial de identificação, sendo para este fim assim
considerada a cédula de identidade expedida por Secretarias de Segurança Pública, pelas
Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal; a identidade expedida pelo
Ministério das Relações Exteriores para estrangeiros; a identificação fornecida por ordens
ou conselhos de classes que por Lei tenham validade como documento de identidade; a
Carteira de Trabalho e Previdência Social; o Certificado de Reservista; o Passaporte e a
Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997.
3.4.4 Certidão de quitação da Justiça Eleitoral, com domicilio eleitoral no Município.
3.4.5 Cópia autenticada de conta de energia elétrica, água ou telefone, guia de pagamento
de imposto (IPVA, IPTU, entre outros) ou contrato de locação de imóvel, em nome do
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candidato. Caso o candidato não possua estes documentos em seu nome, poderá
comprovar a residência por meio de declaração com firma reconhecida em cartório,
acompanhada de cópia de um dos documentos antes citados em nome da pessoa com
quem declara residir.
3.4.6 Cópia autenticada de certidão, diploma ou histórico escolar, expedido por
estabelecimento de ensino público ou particular, devidamente reconhecido pela legislação
vigente, comprovando a conclusão do curso de Ensino Médio.
3.4.7 Declaração de que não exerceu consecutivamente a função de Conselheiro Tutelar
nos últimos dois mandatos, ainda que um deles não tenha sido em período integral.
3.4.8 Uma foto 3x4.
3.4.9 As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma.
3.4.10 Não serão recebidos documentos originais, sob qualquer hipótese ou alegação.
3.4.11 Experiência mínima de 02 (dois) anos, no trato com crianças, adolescentes e
seus problemas, comprovada através da CTPS (Carteira de Trabalho), Certidão ou
Declaração original (ou autenticada) do órgão expedidor. (NR)

4.9 Da Posse dos eleitos
4.9.1 A posse dos Conselheiros Tutelares eleitos ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2016.
4.9.2 Serão exigidos para a posse:
4.9.2.1 Declaração de bens;
4.9.2.2 Declaração de acúmulo de cargo, emprego ou função pública ou privada.
4.9.2.3 Declaração de que não é cônjuge, companheiro(a), ainda que em união homoafetiva,
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
nenhum outro Conselheiro eleito, bem como de que não mantém nenhuma destas relações
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com a autoridade judiciária e/ou com o(a) representante do Ministério Público com atuação
na Justiça da Infância e Juventude na Comarca do Município de Encantado.
4.9.2.4 Experiência mínima de 02 (dois) anos, no trato com crianças, adolescentes e
seus problemas, comprovada através da CTPS (Carteira de Trabalho), Certidão ou
Declaração original (ou autenticada) do órgão expedidor. (NR)

4.9.3 Na hipótese de terem sido eleitos candidatos na situação referida no item “4.9.2.3”,
terá direito à vaga àquele que tiver obtido maior votação no pleito e, em caso de empate, o
que for mais idoso, sendo o outro desconsiderado do processo de eleição.
4.9.4 Os eleitos serão diplomados e empossados pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDICA, com registro em ata e nomeados pelo Prefeito
Municipal, por Portaria.
4.9.5 Na ocasião da posse, os Conselheiros Tutelares eleitos prestarão o compromisso de
defender, cumprir e fazer cumprir no âmbito de sua competência os direitos da criança e do
adolescente estabelecidos na legislação vigente.

Encantado, 03 de junho de 2015.

ELIANE VILLA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Encantado.
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