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EDITAL Nº 002/2019 
Processo de Escolha SUPLEMENTAR dos Conselheiros Tutelares do Município de  

ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA/SP para o quadriênio de 2016/2020 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Águas de Santa Bárbara/SP - CMDCA, 
Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Federal nº 8.069/90, Lei Municipal nº 1.666/2015 e suas 
alterações e Resolução nº 139/2010 do CONANDA, torna público a ABERTURA de inscrições ao PROCESSO 
DE ESCOLHA SUPLEMENTAR DE membros do Conselho Tutelar do Município de Águas de Santa Bárbara/SP, 
para o término do exercício em curso (2016/2020). O processo de escolha suplementar será composto de 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, ENTREVISTA PESSOAL E ELEIÇÃO SUPLEMENTAR.  
 

1. DA FUNÇÃO 

1.1. A função, a quantidade de vagas, o vencimento básico, a carga horária, os requisitos mínimos e o valor 
da inscrição são os seguintes: 
 

FUNÇÃO 
Nº de 

VAGAS 

VENCIMENTO 
BÁSICO 

CARGA 
HORÁRIA 

REQUISITOS  

MÍNIMOS 

VALOR da 
INSCRIÇÃO 

Conselheiro 
Tutelar  

2 titulares  

+ 5 suplentes 
R$ 1.123,41 

40 horas 
semanais 

I. Reconhecida idoneidade 
moral; 

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

III. Residir no município de 
Águas de Santa Bárbara/SP 

IV. Estar em gozo de seus 
direitos políticos; 

V. Não pertencer aos quadros 
de Segurança Pública, Civil 
ou Militar; 

VI. Não ser Vereador; 
VII. Comprovação de conclusão 

de ensino médio ou 
equivalente; 

VIII. Comprovado conhecimento 
de digitação. 

IX. Comprovação de experiência 
na promoção, proteção e 
defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 

R$ 11,10 

  
1.2. Os candidatos aprovados e eleitos neste processo de escolha suplementar, na quantidade discriminada 
na coluna nº de vagas, tomarão posse imediatamente como Conselheiros Tutelares com exercício até o dia 
09 de janeiro de 2020. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR 

2.1. As inscrições serão efetuadas das 8h00 do dia 18 de setembro de 2019 até às 20h00 do dia 20 de 
setembro de 2019, exclusivamente através do site www.publiconsult.com.br. 

 

2.2. Para se inscrever, o interessado deverá acessar o PAINEL DO CANDIDATO, selecionar a guia JÁ SOU 
CADASTRADO ou QUERO ME CADASTRAR - neste último caso, deverá preencher os campos relativos ao 

http://www.publiconsult.com.br/
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CADASTRAMENTO no site. Em seguida, deverá selecionar na guia INSCRIÇÕES ABERTAS, o Processo de 
Escolha Suplementar 002/2019 - CMDCA de ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, preencher corretamente os 
campos relativos ao formulário de INSCRIÇÃO e após finalizado o preenchimento dos dados, clicar na guia 
GERAR BOLETO para visualizar ou imprimir o boleto referente ao pagamento da inscrição.  

 

2.3. O pagamento do boleto de inscrição deverá ser efetuado até o dia 20 de setembro de 2019, em qualquer 
agência bancária, através de internet banking, ou em estabelecimento autorizado a receber pagamento de 
documentos de compensação bancária (casas lotéricas, correios, etc.). É vedado a devolução do valor de 
inscrição ou a sua transferência para terceiros. 

 

2.4. Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de 
inscrição. Em caso de dúvida para efetivar a inscrição, o candidato poderá entrar em contato clicando no 
ícone “Fale Conosco – Suporte ao Candidato” do site www.publiconsult.com.br , ou através do telefone (15) 
3219-3700, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h00 às 17h00.  

 

2.5. O deferimento da inscrição estará condicionado ao correto preenchimento do requerimento de 
inscrição e ao pagamento e compensação do valor da inscrição. Não será aceito pagamento da inscrição por 
outros meios que não o pagamento do boleto bancário emitido especificamente para cada inscrição, nem 
pagamentos condicionais ou efetuados fora do prazo de vencimento do boleto. Serão indeferidas as 
inscrições cujos pagamentos não venham a ser compensados, por qualquer motivo (erro de digitação do 
candidato em pagamento efetuado por internet banking, erro de processamento ou falta de cumprimento 
da transferência no banco de origem do pagamento, pagamento efetuado fora do prazo, etc.). 

 

2.6. Encerrado o prazo das inscrições, serão disponibilizados no quadro de avisos da Prefeitura de Águas de 
Santa Bárbara/SP e nos sites www.publiconsult.com.br e www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br o EDITAL 
DE DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES, contendo os ANEXOS:  

a) INSCRIÇÕES DEFERIDAS;  

b) INSCRIÇÕES INDEFERIDAS (relação dos candidatos que tiveram as inscrições indeferidas por não 
efetuarem o pagamento da inscrição ou por outro motivo especificado no Edital). 

 

2.7. Cabe ao candidato verificar por meio do EDITAL DE DEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES se a sua inscrição foi 
confirmada, e caso não tenha sido, poderá impetrar recurso administrativo, no dia útil subsequente à 
publicação, apresentando suas alegações e documentação comprobatória de pagamento, se for o caso. Para 
interposição do recurso, o candidato deverá, no site referido, acessar o PAINEL DO CANDIDATO informando 
seu CPF e senha, selecionar o Processo de Escolha Suplementar nº 002/2019 do CMDCA de ÁGUAS DE 
SANTA BÁRBARA, e após, clicar no link do recurso que será disponibilizado somente durante o prazo 
estabelecido no item 2.7. A partir daí, será aberto o formulário de recurso que deverá ser completado com 
os dados requisitados e, no qual deverão ser oferecidas as razões do recurso, de forma objetiva e 
devidamente embasadas, juntando-se eventual documentação comprobatória, quando necessário. Uma vez 
confirmada a inscrição e o pagamento, o seu nome passará a constar no EDITAL DE DEFERIMENTO DE 
INSCRIÇÕES – RETIFICADO e consequentemente do EDITAL DE CONVOCAÇÃO de que trata o item 6.2. 

 

2.8. Caso não entre com recurso em relação à inscrição indeferida e seu nome não conste do EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO, o candidato NÃO poderá realizar a prova, não havendo alocação de candidatos no dia da 
prova. 

 

http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br/
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3. DA ACESSIBILIDADE, PROVA ESPECIAL OU TRATAMENTO DIFERENCIADO NO DIA DA REALIZAÇÃO DA 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

3.1. O candidato que necessitar de prova especial ou tratamento diferenciado no dia da realização das 
provas (tempo adicional para realização das provas, prova com fonte ampliada, prova em Braille, intérprete 
de LIBRAS, ledor, sala com condições especiais de uso ou acesso, etc.) deverá declarar esta necessidade nos 
campos específicos do formulário de inscrição, ao efetuar seu cadastramento e/ou inscrição no site para o 
referido Processo Seletivo, indicando as tecnologias assistivas e as condições específicas de que necessita 
para a realização das provas. 

 

3.2. Os candidatos portadores de deficiências visuais deverão especificar, no formulário de inscrição, o 
pedido de confecção de prova em Braille ou ampliada, conforme o caso. Os candidatos que optarem por 
realizar a prova em Braille deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção, 
podendo ainda utilizar-se de soroban. Aos candidatos amblíopes serão oferecidas provas ampliadas com 
tamanho da letra correspondente à fonte Arial - 24. Os candidatos que não fizerem esse pedido não terão 
a prova preparada, independentemente do motivo alegado.  

 

3.3. O candidato que não solicitar a prova especial ou condições especiais para realização da prova por 
ocasião de sua inscrição, não terá direito a realizar a prova adaptada às suas condições, reservando-se o 
direito de realizar a prova regular aplicada aos demais candidatos, independente do motivo alegado. 

 

4. DO CONSELHO TUTELAR 

4.1. São atribuições do Conselho Tutelar: 
I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII, do mesmo estatuto; 
II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII do ECA; 
III - 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. 
IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra 
os direitos da criança ou adolescente; 
V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 
VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI 
do ECA, para o adolescente autor de ato infracional; 
VII - expedir notificações; 
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; 
IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 
X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, 
inciso II, da Constituição Federal; 
XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após 
esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 
XII - promover e incentivar, na comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento 
para o reconhecimento de sintomas de maus-tratos em crianças e adolescentes.    
 
4.2. É permitida a recondução do Conselheiro Tutelar para concorrer ao mandato subsequente, em igualdade 
de condições com os demais pretendentes, submetendo-se a novo processo de escolha.  
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4.3. O candidato que for membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que 
pleitear a função de Conselheiro Tutelar deverá pedir seu afastamento no ato da aceitação da inscrição de 
Conselheiro. 
 
4.4. A função de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, sendo incompatível com o exercício de outra 
função pública e deverá apresentar relatório semestral de suas atividades ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, de modo a permitir a avaliação dos trabalhos. 
 
4.5. São impedidos de servir no mesmo Conselho os cônjuges, companheiros, mesmo que união homoafetiva, 
ou parentes em linha reta ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive. 
4.5.1. Os impedimentos de que trata o item anterior estendem-se ao conselheiro tutelar em relação à 
autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e 
Juventude da mesma comarca estadual. 
 

5. DO PROCESSO DE ESCOLHA SUPLEMENTAR 

5.1. O Processo de escolha suplementar se realizará em 4 (quatro) fases, a saber: 
a) PROVA OBJETIVA;  
b) COMPROVAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 
c) ENTREVISTA PESSOAL; 
d) ELEIÇÃO.  
 
5.4. Os candidatos aprovados na prova de conhecimentos específicos deverão comprovar os requisitos 
mínimos para o exercício da função através da entrega dos documentos comprobatórios de habilitação.   
 
5.5. Os candidatos que tiverem a comprovação de documentos de habilitação deferida, participarão da 
entrevista pessoal.   
 

6. DA DATA E HORÁRIOS ESTIMADOS PARA A APLICAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

6.1. A Prova de Conhecimentos Específicos será realizada no município de Águas de Santa Bárbara/SP, na 
EMEF Paulo Aparecido Silvério, na Rua Ceará nº 250 – Jardim Sotero Costa, com data de aplicação prevista 
para o dia 29 de SETEMBRO de 2019 (domingo), às 10h00. A data prevista poderá ser alterada em virtude 
da quantidade de inscritos, da disponibilidade de locais para a realização das provas e de outros fatores 
supervenientes, preservando-se, no entanto, o horário indicado para a aplicação das provas. 

 

6.2. A confirmação oficial acerca da data, horário e local de realização das provas ocorrerá através do 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO a ser divulgado no quadro de avisos da Prefeitura de Águas de Santa Bárbara/SP 
e nos sites www.publiconsult.com.br e  www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br, sendo ainda publicado no 
Jornal Sudoeste Paulista. 

 

6.3. Os candidatos que informarem endereço eletrônico (e-mail) por ocasião das inscrições serão também 
comunicados por este meio, não se responsabilizando a empresa pelo não recebimento do correio eletrônico 
em virtude de bloqueios de antivírus, firewall, spam ou outros problemas relacionados a configurações de 
computadores ao funcionamento da internet. Será de responsabilidade do candidato o acompanhamento 
das informações acerca da data, horário e local de aplicação da prova. 

 

7. DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

http://www.publiconsult.com.br/
http://www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br/
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7.1. A Prova de Conhecimentos Específicos visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato 
necessário ao exercício das atribuições da função e será composta de 20 questões de múltipla escolha, as 
quais serão elaboradas de acordo com o conteúdo programático e bibliografia referencial constantes do item 
7.2, sendo distribuídas e pontuadas na seguinte conformidade: 

 

DISCIPLINAS 
Nº DE 

QUESTÕES  
PESO 

TOTAL DE PONTOS 
POR DISCIPLINA 

TOTAL 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

10 

10 

3 

7 

30 

70 
100 

 

7.2 O seguinte conteúdo programático e respectiva bibliografia referencial servirão como base para a 
elaboração das questões da Prova de Conhecimentos Específicos e como parâmetro preponderante para 
dirimir eventuais recursos:  

 

→ LÍNGUA PORTUGUESA e INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: Leitura e interpretação de textos literários e não 
literários – descrição, narração, dissertação, etc. Novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa. Fonética: 
Encontros vocálicos – ditongo, tritongo, hiato. Encontros consonantais. Dígrafos. Classificação das palavras 
quanto ao número de sílabas - monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Divisão silábica. Sílaba tônica. 
Classificação das palavras quanto ao acento tônico - oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Ortoepia. 
Prosódia. Ortografia. Acentuação Gráfica. Crase. Notações léxicas. Abreviatura, siglas e símbolos. Morfologia: 
Estrutura das palavras – raiz, radical, palavras primitivas e derivadas, palavras simples e compostas. Formação 
das palavras – derivação, composição, redução, hibridismos. Sufixos. Prefixos. Radicais. Classificação e flexão 
das palavras - substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, 
interjeição, etc. Semântica: Significação das palavras – sinônimos e antônimos. Análise sintática - frase, 
oração e período. Termos Essenciais da Oração - sujeito, predicado. Termos integrantes e acessórios da 
oração - objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, 
adjunto adverbial, aposto, vocativo, etc. Classificação das orações: principal, coordenadas, subordinadas, 
reduzidas, etc. Sinais de Pontuação – emprego da vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos, ponto final, ponto de 
interrogação, ponto de exclamação, reticências, parênteses, travessão, aspas, colchetes, asterisco, 
parágrafo. Sintaxe de concordância – nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Sintaxe de colocação. 
Modos e tempos verbais, infinitivo, gerúndio e particípio. Bibliografia Referencial: SENADO FEDERAL. Acordo 
ortográfico da Língua Portuguesa, 2013 
(https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1). BECHARA, 
Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova Fronteira, 2015. CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da 
Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional, 2007. HOUAISS, Antonio. Dicionário Houaiss de Sinônimos 
e Antônimos. Publifolha, 2011. MICHAELIS Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa 
(http://michaelis.uol.com.br). Sites para estudo do conteúdo: http://brasilescola.uol.com.br/portugues, 
https://www.colegioweb.com.br/portugues, http://portugues.uol.com.br/, 
http://www.soportugues.com.br, https://www.conjugacao.com.br/.  

 

→ ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Lei Federal nº 8.069/1990 e atualizações – Título I – Das 
Disposições Preliminares; Título II – Dos Direitos Fundamentais; Título III – Da Prevenção. Parte Especial: 
Título I – Da Política de Atendimento; Título II – Das Medidas de Proteção; Título III – Da Prática de Ato 
Infracional; Título IV – Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsáveis; Título V – Do Conselho Tutelar; 
Título VI – Do Acesso à Justiça; Título VII – Dos Crimes e Infrações Administrativas. Bibliografia Referencial:   
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm). 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/508145/000997415.pdf?sequence=1
http://michaelis.uol.com.br/
http://brasilescola.uol.com.br/portugues
https://www.colegioweb.com.br/portugues
http://portugues.uol.com.br/
http://www.soportugues.com.br/
https://www.conjugacao.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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7.3. Na data determinada para a realização das provas os candidatos deverão se apresentar nos locais 
indicados, sendo aconselhável uma antecedência de 1 hora do horário determinado para o início. Os portões 
serão fechados impreterivelmente no horário indicado para início das provas, indicado no item 7.1 deste 
Edital ou no Edital de Convocação para as Provas, prevalecendo este último em caso de alteração dos 
horários por motivos supervenientes. Não serão admitidos nos locais de aplicação das provas, em nenhuma 
hipótese, os candidatos que se apresentarem após o horário estabelecido para o fechamento dos portões e 
início das provas. 

 

7.4. O ingresso aos locais das provas será permitido apenas aos candidatos que estiverem munidos de caneta 
esferográfica azul ou preta e de documento de identidade original com foto, não sendo admitido no recinto 
de realização das provas o candidato que não o estiver portando. Não serão aceitos: cópia de documento 
de identidade, ainda que autenticada; protocolo; boletim de ocorrência; documentos com dados ou foto 
rasurada que não permitam identificar o portador; documentos com foto de criança; ou quaisquer outros 
documentos não relacionados. Entende-se por documento de identidade original com foto: 

a) Cédula de Identidade (RG) expedida por Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela 
Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, etc.;  

b) Cédula de Identidade para Estrangeiros; 

c) Cédula de Identidade fornecida por órgão ou conselhos de classe que, por força de Lei Federal, valham 
como documento de identidade (OAB, CRM, CREA, CRC, etc.); 

d) Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação; 

e) Passaporte; 

f) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

g) Carteira Nacional de Habilitação na forma do Código de Trânsito Brasileiro. 

h) Documentos digitais com foto eventualmente apresentados (CNH Digital, e-Título, DNI, etc.) só serão 
aceitos caso consigam ser validados no ato pelos meios disponibilizados para autenticação (aplicativo Vio do 
SERPRO, site www.tse.jus.br, etc.), não se responsabilizando a empresa pela impossibilidade de validação 
em virtude de o site estar off-line, por falhas nos gestores dos aplicativos ou por falta de sinal da internet. 

 

7.5. Não será admitido ou alocado em sala no dia da realização da Prova de Conhecimentos Específicos o 
candidato cujo nome não conste no Edital de Deferimento de Inscrições, haja vista ter sido disponibilizado 
prazo hábil, na forma de recurso administrativo, para eventual resolução de pendências relativas à inscrição 
ou ao pagamento do boleto de inscrição, na forma dos itens 2.7 e 2.8 deste Edital.   

 

7.6. Ao ingressar no local designado para a realização das provas, o candidato deverá assinar a Lista de 
Presença que lhe será apresentada. Eventuais erros de digitação de nome, número de documento de 
identidade e data de nascimento deverão ser comunicados ao Fiscal de Prova para correção, o qual lavrará 
as alterações na Ata de Prova. O candidato que não assinar a Lista de Presença ou não apresentar a 
documentação requerida não poderá realizar a prova e consequentemente será desclassificado. 

 

7.7. A duração da prova será de 2 horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do Cartão de 
Respostas. 

  

7.8. A inviolabilidade das provas será comprovada no local de sua realização, sendo escolhidos dois 
candidatos, no mínimo, para rompimento do lacre dos malotes, e um candidato por sala, no mínimo, para 

http://www.tse.jus.br/
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rompimento do lacre dos envelopes das provas, os quais lavrarão declaração neste sentido nos respectivos 
termos e atas. 

 

7.9. Ao receber o Caderno de Provas, o candidato deverá efetuar sua conferência antes de começar a 
resolução, verificando se o mesmo possui 20 questões objetivas de múltipla escolha, por fim, o candidato 
deverá verificar se não há falha de impressão que prejudique a leitura do texto, gráficos ou ilustrações. Caso 
o Caderno de Provas esteja incompleto ou possuir qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao Fiscal da 
Prova que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. 

 

7.10. O candidato deverá, ao receber o Cartão de Respostas, efetuar a conferência dos seus dados 
impressos. Havendo divergência, deverá solicitar a substituição ao Fiscal de Prova, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. O candidato que utilizar o Cartão de Respostas de outro candidato será 
desclassificado. 

 

7.11. O candidato deverá utilizar o rascunho do cartão de respostas no verso da página de instruções do 
Caderno de Provas para assinalar as suas respostas antes de transcrevê-las para o Cartão de Respostas de 
forma definitiva.  

 

7.12. As questões da Prova de Conhecimentos Específicos deverão ser respondidas no Cartão de Respostas, 
preenchendo-se totalmente o campo indicativo da letra correspondente à opção de resposta escolhida com 
caneta esferográfica azul ou preta. O Cartão de Respostas não poderá ser rasurado, amassado ou perfurado, 
caso contrário, as respostas serão anuladas. Cartão de Respostas somente terá validade se estiver assinado 
pelo candidato no campo indicado.  

 

7.13. O candidato deverá entregar, ao final da prova, o Caderno de Questões, juntamente com o Cartão de 
Respostas, levando consigo o rascunho do cartão de respostas para efetuar a conferência com o Gabarito 
da prova. O candidato que, ao final da prova, não entregar o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas 
devidamente assinados, será DESCLASSIFICADO. 

 

7.14. Durante a realização da prova: 

a) não será admitida a permanência de candidatos sem camisa, camiseta ou similar, nem a utilização de 
óculos escuros, bonés, chapéus e similares; 

b) não será permitida nenhuma espécie de comunicação entre os candidatos, ou mesmo manifestações 
isoladas, exceto para chamar o Fiscal de Prova quando necessário; 

c) não será permitido o porte ou a consulta de nenhuma espécie de livro, revista, folheto ou qualquer 
compêndio, bem como qualquer espécie de anotação ou a utilização de outros meios ilícitos para a realização 
da prova, inclusive tentar visualizar a prova ou o Cartão de Respostas de outro candidato; 

d) será permitido, exclusivamente, o uso de caneta esferográfica azul ou preta; 

e) não será permitido o uso de lápis, borracha, régua, compasso, transferidor, calculadora, notebook, tablet, 
telefone celular, fone de ouvido, relógio de pulso ou equipamentos similares a estes, bem como outros que, 
a juízo do Fiscal de Prova, possam ensejar prejuízos à isonomia entre os candidatos; 

f) os telefones celulares e similares deverão ter a bateria retirada ou serem desligados (inclusive 
despertador), acondicionados e lacrados no invólucro de segurança que será entregue pelo Fiscal de Prova; 
o telefone celular ou aparelho similar não poderá emitir qualquer sinal sonoro durante a realização das 
provas; se tal ocorrer, o candidato será imediatamente desclassificado e retirado da sala; 
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g) não será permitido ao candidato portar arma, fumar ou utilizar-se de bebida alcoólica ou substâncias 
ilegais; 

h) não será permitido ao candidato levantar-se, exceto no momento da entrega da prova; caso necessite 
utilizar o sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Prova, que designará um Auxiliar de Coordenação para 
acompanhá-lo, devendo durante o percurso manter-se em silêncio, podendo antes e depois da entrada no 
sanitário sofrer revista; 

i) a candidata que estiver amamentando deverá levar acompanhante responsável pela guarda da criança, 
não havendo prorrogação de horário da duração da prova para a candidata nesta situação. 

j) após entregar a prova, o candidato deverá se retirar do prédio em que foi realizada, não podendo 
permanecer no pátio, banheiro, corredores ou qualquer área interna do recinto.  

 

7.15. Será excluído do processo de escolha suplementar e DESCLASSIFICADO o candidato que: 

a) praticar qualquer das condutas vedadas no item anterior, sendo-lhe retirada a prova e lavrada a 
circunstância de sua desclassificação na Ata de Prova; 

b) não comparecer para a realização da prova, conforme convocação oficial, seja qual for o motivo alegado; 

c) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação; 

d) não apresentar o documento de identificação conforme previsto neste Edital; 

e) não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas ou determinadas pelo Fiscal de 
Prova ou pelo Coordenador Geral; 

f) não devolver ao Fiscal de Prova, segundo critérios estabelecidos neste Edital, o caderno de provas, o cartão 
de respostas ou qualquer material de aplicação e de correção das provas; 

g) ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas e/ou cadernos de 
questões; 

h) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

i) tratar com descortesia ou de forma violenta os demais candidatos ou qualquer membro da equipe 
encarregada da aplicação da prova; 

j) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em 
qualquer etapa do processo de escolha suplementar;  

k) for constatado, mesmo após as provas, ter-se utilizado procedimentos ilícitos, comprovado por meio 
eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, sendo suas provas anuladas e 
automaticamente eliminado do processo de escolha suplementar. 

 

7.16. O candidato deverá lavrar na Ata de Prova eventual circunstância que considere irregular em relação à 
aplicação das provas, sendo este o instrumento para análise e deliberação em relação ao fato, não sendo 
considerada posterior contestação contra os procedimentos de aplicação da Prova de Conhecimentos 
Específicos que não tiver respaldado pela prévia lavratura em ata. 

 

7.17. A condição de saúde do candidato no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. 
Ocorrendo alguma emergência, o candidato será encaminhado para atendimento médico local ou ao médico 
de sua confiança. A Equipe de Coordenação responsável pela aplicação das provas dará todo apoio que for 
necessário. Caso exista a necessidade do candidato se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, não 
poderá retornar ao local de sua prova, sendo eliminado do processo seletivo. 

7.18. Os últimos candidatos a encerrarem as provas em cada sala (em quantidade mínima de dois), deverão 
permanecer para atestar o fechamento do envelope contendo a documentação referente às provas, 
devendo: 
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a) conferir a quantidade de cartões de respostas com a lista de presença; 

b) verificar se todos os campos da lista de presença estão assinados ou contém a inscrição “ausente”, se for 
o caso; 

c) verificar se a ata da prova registra a quantidade correta de candidatos ausentes e presentes, bem como 
outras ocorrências lavradas pelo Fiscal de Prova, assinando-a em conjunto com este; 

d) assinar o verso dos cartões de respostas de todos os candidatos presentes; 

e) assinar o verso dos cartões de respostas dos candidatos ausentes, após a inutilização dos campos 
destinados ao registro das respostas; 

f) verificar a inserção no envelope de fechamento, da lista de presença, dos cartões de respostas e da ata da 
prova, e assinar o lacre do envelope com o Fiscal de Prova.  

7.18.1. O candidato que se recusar a participar dos procedimentos de lacração do envelope de sua sala, será 
DESCLASSIFICADO do processo de escolha suplementar. Neste caso, o Fiscal de Prova chamará o 
Coordenador e/ou o Auxiliar de Coordenação para lavrar o evento na Ata da Prova e executar os 
procedimentos de lacração do envelope. 

 

7.19. Eventuais casos omissos, situações e circunstâncias supervenientes referentes a aplicação das provas 
serão dirimidas pelo Coordenador Geral, que é a autoridade competente in loco para efetuar as gestões que 
julgar necessárias ao bom andamento dos procedimentos. 

 

7.20. A partir das 20 horas do dia da aplicação da Prova de Conhecimentos Específicos, o candidato poderá 
consultar o Gabarito e o Caderno de Provas no site www.publiconsult.com.br. O Gabarito poderá ser 
acessado através do Painel do Candidato, na área de “EDITAIS E PUBLICAÇÕES” do respectivo processo 
seletivo. O Caderno de Provas poderá ser acessado através do Painel do Candidato, na área de “ANEXOS” 
do respectivo processo de escolha suplementar, e ficará disponível para consulta exclusivamente durante o 
prazo de interposição de recursos contra questões e gabarito. Não serão informados resultados por telefone 
ou outro meio de comunicação. 

 

7.21. Caberá recurso administrativo, no dia útil seguinte à data da divulgação em relação às questões e ao 
gabarito e ao Edital de Classificação Provisória, da Prova de Conhecimentos Específicos. Para interposição 
do recurso, o candidato deverá, no site www.publiconsut.com.br acessar o PAINEL DO CANDIDATO 
informando seu CPF e senha, selecionar o Processo de Escolha Suplementar 2016-2020 do CMDCA de Águas 
de Santa Bárbara/SP, e após, clicar no link do recurso que será disponibilizado somente durante o prazo 
estabelecido. A partir daí, será aberto o formulário de recurso que deverá ser completado com os dados 
requisitados e, no qual deverão ser oferecidas as razões do recurso, de forma objetiva e devidamente 
embasadas, juntando-se eventual documentação comprobatória, quando necessário. Serão INDEFERIDOS os 
recursos: interpostos através de e-mail, fax ou por outras formas, meios e prazos não estipulados neste 
Edital; que não se referirem à questão indicada no formulário do recurso; que não apresentarem 
requerimento específico (anulação, alteração de nota ou mudança de alternativa); que não apresentarem 
fundamentação e/ou embasamento bibliográfico; que pleitearem alternativa de resposta igual à divulgada 
no Gabarito. O provimento de recursos interpostos dentro das especificações poderá, eventualmente, alterar 
a nota e/ou classificação provisória obtida pelos candidatos para uma nota e/ou classificação superior ou 
inferior; ou ainda acarretar a classificação e/ou desclassificação de candidatos em virtude da alteração das 
suas notas em relação à pontuação mínima exigida para a classificação. Os pontos relativos às questões das 
provas objetivas eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes à prova. As 
questões que, em virtude dos recursos apresentados, tiverem resposta alterada, acarretarão o 
reprocessamento do resultado, podendo alterar a ordem de classificação provisória dos candidatos.  

http://www.publiconsult.com.br/
http://www.publiconsut.com.br/
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7.22. A pontuação do candidato na PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS será obtida através do 
somatório das notas obtidas em cada disciplina da prova; os pontos referentes a cada disciplina serão obtidos 
através da multiplicação da quantidade de respostas corretas pelo peso respectivo da disciplina, conforme o 
item 9.1 deste Edital. 

 

7.23. Será CLASSIFICADO na Prova de Conhecimentos Específicos, o candidato que obtiver no mínimo 30 
pontos.  

 

7.24. Será DESCLASSIFICADO na Prova de Conhecimentos Específicos, o candidato: 

a) ausente; 

b) que obtiver menos de 30 pontos; 

c) que for excluído pelo Fiscal de Sala pelo descumprimento das disposições do Edital no dia da realização da 
prova; 

d) que apresentar informação ou documentação considerada pela Banca Examinadora ou pela Comissão de 
Acompanhamento como irregular para comprovação da inscrição, comprovação de requisitos ou 
identificação no dia das provas. 

 

7.25. No caso de empate na CLASSIFICAÇÃO FINAL, será processado o DESEMPATE tendo preferência, 
sucessivamente, o candidato: 
a) com idade mais elevada, desde que igual ou superior a 60 anos, entre aqueles na mesma faixa etária e 
frente aos demais candidatos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003; 
b) que obtiver maior pontuação nas questões do Estatuto da Criança e do Adolescente;   
c) que obtiver a maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa e Interpretação de Textos;  
d) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos;  
e) vencedor de sorteio público a ser realizado pela Comissão Eleitoral, caso persista o empate após a 
aplicação dos critérios precedentes. 

 

7.26. Dirimidos os recursos e reprocessada a classificação, se for o caso, será divulgado o EDITAL DE 
CLASSIFICAÇÃO FINAL – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS no quadro de avisos da Prefeitura de 
Águas de Santa Bárbara/SP e nos sites www.publiconsult.com.br e  www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br, 
sendo ainda publicado no Jornal Sudoeste Paulista. O referido edital contemplará a relação nominal dos 
candidatos classificados e respectivas notas. Será também divulgado EDITAL DE CANDIDATOS NÃO 
CLASSIFICADOS – PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, do qual constará apenas o número de inscrição 
dos candidatos e as respectivas notas finais.  

 

8. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA HABILITAÇÃO 

8.1. Os candidatos classificados na Prova de Conhecimentos Específicos, serão convocados através de 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO que será publicado 
no quadro de avisos da Prefeitura de Águas de Santa Bárbara/SP, nos sites www.publiconsult.com.br e  
www.aguasdesantabarbara. sp.gov.br e no Jornal Sudoeste Paulista para a entrega da documentação 
comprobatória dos requisitos de habilitação de que trata o item 4 deste Edital, na seguinte conformidade: 

I. Reconhecida idoneidade moral: 

a) Certidões dos cartórios dos Distribuidores Cíveis e Criminais das justiças Federal e Estadual, 
expedidas na Comarca de Águas de Santa Bárbara/SP; 

http://www.publiconsult.com.br/
http://www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br/
http://www.publiconsult.com.br/
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b) Folha de antecedentes criminais expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública dos Estados 
em que tiver sido domiciliado nos últimos cinco anos. 

 

II. Idade superior a 21 (vinte e um) anos (na data da eleição):  

a) Certidão de nascimento ou RG, em cópia autenticada ou original com cópia para autenticação pelo 
servidor que recepcionar a documentação.  

 
III. Residir no município de Águas de Santa Bárbara/SP: 

a) Comprovante de residência no município de Águas de Santa Bárbara (original e cópia da conta de 
água, luz, telefone ou IPTU em nome do candidato); no caso de comprovante de endereço em nome 
dos pais ou dos filhos, além do original e cópia do comprovante de residência, deverá apresentar 
original e cópia da certidão de nascimento; no caso de comprovante de endereço em nome do cônjuge, 
apresentar original e cópia da certidão de casamento; no caso de comprovante de endereço em nome 
de irmão, apresentar original e cópia da certidão de nascimento de ambos; se o candidato residir com 
outra pessoa que não as anteriormente indicadas e o comprovante de residência estiver em nome de 
outra pessoa, o candidato deverá apresentar junto com o original e cópia do comprovante de 
residência uma declaração com firma reconhecida em cartório, do candidato e do portador do 
comprovante de residência, atestando sua residência. 

 
IV. Estar em gozo de seus direitos políticos: 

a) Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação, caso seja do sexo masculino, 
em cópia autenticada ou original com cópia para autenticação pelo servidor que recepcionar a 
documentação. 

b) Certidão negativa de registro de condenação criminal eleitoral emitida pelo site do Tribunal 
Superior Eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais). A certidão 
será objeto de validação no referido site por parte da Comissão Eleitoral. 
 

V. Não pertencer aos quadros de Segurança Pública, Civil ou Militar; 
 

VI. Não ser Vereador; 

a) Certidão de filiação partidária emitida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral 
(http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-filiacao-partidaria) em que conste o status: 
“NÃO ESTÁ FILIADO A PARTIDO POLÍTICO”. A certidão será objeto de validação no referido site por 
parte da Comissão Eleitoral. 

 
VII. Comprovação de conclusão de ensino médio ou equivalente; 

 
VIII. Comprovado conhecimento de digitação; 

 

IX. Comprovação de experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente: 

a) Declaração firmada pela(s) entidade(s) em que atuou, em papel timbrado da entidade, constando o 
período de atuação (de dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa) com a assinatura do responsável pela entidade 
e firma reconhecida em cartório. Poderão ser juntada declarações para contagem do período mínimo 
de dois anos. Serão consideradas aquelas atividades, remuneradas ou não remuneradas, executadas 
junto a entidades públicas ou privadas, desenvolvidas em programas em regime de orientação e apoio 
socio-familiar; apoio socioeducativo em meio aberto; colocação familiar e acolhimento institucional; 
de execução de medidas socioeducativas de liberdade assistida, semiliberdade e internação; de 
prestação de serviços que garantam às crianças e adolescentes os direitos referentes à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-filiacao-partidaria
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respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; ou atividade judicial na defesa de direitos 
fundamentais da criança e do adolescente, mediante a demonstração de ter praticado ao menos 5 
(cinco) atos privativos de advogados por ano (art. 59. CNJ 75/2009). As declarações serão objeto de 
diligência por parte da Comissão Eleitoral junto às entidades e cartórios, se necessário. 

 

8.2. Após análise da documentação por parte da Comissão Eleitoral, será publicado no quadro de avisos da 
Prefeitura de Águas de Santa Bárbara/SP e nos sites www.publiconsult.com.br e  
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br, a relação nominal dos candidatos que tiveram a documentação 
deferida, através do EDITAL DE CANDIDATOS HABILITADOS APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA DE REQUISITOS, contendo a relação nominal dos candidatos e a respectiva classificação 
remanescente. Será também publicado a relação dos CANDIDATOS NÃO HABILITADOS APÓS ANÁLISE DA 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE REQUISITOS, contendo apenas o número de inscrição dos 
candidatos e as razões das respectivas inabilitações.  

 

8.3. Caberá recurso administrativo, no dia útil seguinte à data da divulgação do Edital de Candidatos 
Habilitados após Análise da Documentação Comprobatória de Requisitos, em relação ao indeferimento da 
documentação apresentada. Para interposição do recurso, o candidato deverá apresentar, por escrito, 
alegações pertinentes, juntando comprobação documental se necessário, junto à Comissão Eleitoral do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Rua Pedro Dias Batista nº 50, Centro, 
Águas de Santa Bárbara/SP, das 09h00 às 16h00. Serão INDEFERIDOS os recursos: interpostos através de e-
mail, fax ou por outras formas, meios e prazos não estipulados neste Edital; que não apresentarem 
requerimento específico acerca da documentação contestada, ou documentação comprobatória consistente 
para alterar a deliberação da Comissão. O provimento de recursos interpostos dentro das especificações 
poderá, eventualmente, acarretar a classificação e/ou desclassificação de candidatos.  

 

8.4. Dirimidos os recursos e reprocessada a classificação, se for o caso, será divulgado o EDITAL DE 
CLASSIFICAÇÃO FINAL – CANDIDATOS HABILITADOS APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 
COMPROBATÓRIA DE REQUISITOS no quadro de avisos da Prefeitura de ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA e nos 
sites www.publiconsult.com.br e  www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br. O referido edital contemplará a 
relação nominal dos candidatos classificados e respectivas notas. Será também divulgado a relação de 
CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE 
REQUISITOS, do qual constará apenas o número de inscrição dos candidatos e as respectivas notas finais.  

 

9. DA ENTREVISTA PESSOAL 

9.1. Os candidatos habilitados após a análise da documentação comprobatória de requisitos serão 
submetidos a uma entrevista pessoal, reservada e sigilosa, com a Comissão Eleitoral do processo de escolha 
suplementar, que imitirá seu parecer, sendo entrevistados, ainda, por uma Assistente Social e por uma 
Psicóloga, que emitirão seus respectivos laudos técnicos, os quais farão parte integrante da pasta do Processo 
Seletivo suplementar. A entrevista terá caráter exclusivamente eliminatório. 
 
9.2. A Entrevista Pessoal será realizada em data, horário e local a ser divulgados por meio de Edital específico, 
que será publicado quadro de avisos da Prefeitura de ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA/SP e nos sites 
www.publiconsult.com.br e  www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br, sendo publicado no Jornal Sudoeste 
Paulista.  
 
9.3. Os candidatos convocados a participarem da Entrevista Pessoal, deverão apresentar documento de 
identidade com foto.  

http://www.publiconsult.com.br/
http://www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br/
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9.4. Após a Entrevista Pessoal será divulgado no quadro de avisos da Prefeitura de ÁGUAS DE SANTA 
BÁRBARA/SP e nos sites www.publiconsult.com.br e  www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br, a relação 
nominal dos candidatos considerados HABILITADOS, através do EDITAL DE CANDIDATOS HABILITADOS para 
a ELEIÇÃO, contendo a relação nominal dos candidatos e a respectiva classificação remanescente. Será 
também publicado a relação dos CANDIDATOS NÃO HABILITADOS NA ENTREVISTA PESSOAL, contendo 
apenas o número de inscrição dos candidatos.  

 

9.5. Não caberá recurso administrativo após a Entrevista Pessoal, no entanto, caberá ao candidato 
considerado INAPTO, solicitar a realização do procedimento denominado entrevista devolutiva, para 
conhecimento das razões de sua “inaptidão”, mediante requerimento específico, dentro do prazo de 1 (hum) 
dia útil, após a publicação do resultado da avaliação. A entrevista devolutiva será exclusivamente de caráter 
informativo para esclarecimento do motivo da “inaptidão” do candidato ao propósito do processo de escolha 
suplementar não sendo, em hipótese alguma, considerada como recurso ou nova oportunidade de realização 
do teste. Atendendo aos ditames previstos no Código de Ética Profissional do Psicólogo, nas resoluções do 
Conselho Federal de Psicologia e nas orientações do Conselho Regional de Psicologia - São Paulo, esse 
procedimento somente será divulgado ao candidato, uma única vez, de forma pessoal e individual, pelo 
profissional psicólogo responsável pela aplicação desta avaliação, em local e hora predeterminados, para o 
cumprimento deste procedimento, que será publicado no quadro de avisos da Prefeitura de ÁGUAS DE 
SANTA BÁRBARA/SP, nos sites www.publiconsult.com.br e  www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br.  

 

10. DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 

10.1. Os candidatos considerados aptos na entrevista pessoal serão escolhidos mediante voto direto e 
secreto, facultativo a todos os cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos que tenham inscrição eleitoral no 
município de Águas de Santa Bárbara/SP.  
 
10.2. A eleição suplementar dos Conselheiros Tutelares de Águas de Santa Bárbara/SP para o quadriênio 
atual de 2016/2020 será realizada em data a ser divulgada através de Edital específico, o qual ficará disponível 
no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara, nos sites www.publiconsult.com.br 
e www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br, sendo ainda publicado no Jornal Sudoeste Paulista.  
 
10.3. O eleitor deverá apresentar o Título de Eleitor e um documento oficial de identificação com foto (RG, 
CNH, Registro Conselho de Classe etc.). 
 
10.4. Nas salas de votação serão fixadas listas com relação de nomes dos candidatos a membro do Conselho 
Tutelar. 
 
10.5. Os 02 (dois) primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos, ficando os demais, pela 
ordem de votação, como suplentes. 
 
10.6. Havendo empate na votação será considerado eleito o candidato que: 

a) Apresentar melhor classificação na prova de conhecimentos específicos; 
b) Tiver maior idade. 

 
10.7. Ao final de todo o Processo, a Comissão Especial Eleitoral encaminhará relatório ao CMDCA, divulgará, 
na Imprensa ou em meio equivalente, o nome dos candidatos eleitos para o Conselho Tutelar e seus 
respectivos suplentes que iram compor cadastro reserva, em ordem decrescente de votação. 
 

11. DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

http://www.publiconsult.com.br/
http://www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br/
http://www.publiconsult.com.br/
http://www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br/
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11.1. Encerrada a votação, a contagem dos votos será iniciada no dia seguinte, em local e horário a ser 
divulgado, sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fiscalização 
do Ministério Público e apoio da Guarda Municipal. 

 

11.2. Os candidatos poderão credenciar 01 (um) Fiscal para acompanhar a apuração dos votos, sendo que 
deverão permanecer próximo a mesa apenas 3 fiscais, devendo ocorrer o revezamento entre os fiscais 
presentes, desde que o mesmo não perturbe, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido, podendo ser convidado a se retirar do local. 

 

11.3. Os candidatos deverão apresentar impugnação à apuração por escrito, cabendo a decisão aos membros 
da mesa apuradora, com recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 
decidirá em 03 (três) dias, facultada a manifestação do Ministério Público. 

 

11.4. Serão consideradas nulas as cédulas que: 

a) Indicarem mais de um candidato; 

b) Contiverem expressões, frases ou palavras que possam identificar o eleitor; 

c) Não corresponderem ao modelo oficial; 

d) Não estiverem rubricadas em conformidade com o previsto neste edital; 

e) Estiverem rasuradas. 

 
11.5. Após a apuração dos votos, será divulgado o EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA – ELEIÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR, ordenada do maior para o menor nº de votos, sendo que serão chamados os Suplentes 
na quantidade necessária ao trabalho do Conselho Tutelar, seguindo a ordem de classificação. 

 

11.6. Havendo empate na votação entre os candidatos será considerado vencedor aquele que obteve melhor 
classificação na PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. Persistindo o empate será considerado vencedor 
o mais idoso e em seguida o que tiver o maior número de filhos ou dependentes, devidamente comprovado. 

 

11.7. Desta fase caberá recurso de 1 (hum) dia útil, à Comissão Eleitoral do CMDCA de Águas de Santa 
Bárbara/SP, por escrito, protocolada na Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Rua Pedro Dias Batista nº 50, Centro, Águas de Santa Bárbara/SP, das 09h00 às 16h00. 

 

11.8. Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais recursos, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente proclamará o resultado, através do EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL – ELEIÇÃO 
DO CONSELHO TUTELAR, contemplando a lista com os nomes dos candidatos titulares e suplentes eleitos, e 
respectivos números de votos recebidos, o qual ficará disponível no quadro de avisos da Prefeitura Municipal 
de Águas de Santa Bárbara/SP, nos sites www.publiconsult.com.br e www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br, 
sendo ainda publicado no Jornal Sudoeste Paulista.  
 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

12.1. Todas as notificações e intimações referentes ao processo de escolha suplementar dos Conselheiros 
Tutelares serão realizadas por meio de divulgações no quadro de avisos da Prefeitura de Municipal de 
Águas de Santa Bárbara e nos sites www.publiconsult.com.br e www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br .   
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12.2. Todos os documentos, impugnações, recursos e demais atos relativos ao processo de escolha 
suplementar, exceto aqueles pertinentes à eleição e apuração dos votos, deverão ser encaminhados ou 
realizados na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rua Pedro Dias Batista 
nº 50, Centro, Águas de Santa Bárbara/SP, das 9h00 às 16h00. 

 

12.3. A inscrição do candidato implicará conhecimento das presentes instruções e tácita aceitação das 
normas e condições do Processo de Escolha Suplementar tais como se acham estabelecidas neste Edital, nas 
normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas para 
realização do Processo de Escolha Suplementar dos Conselheiros Tutelares, acerca das quais não poderá 
alegar desconhecimento. 

 

12.4. O candidato mais votado será nomeado e empossado pelo Chefe do Poder Executivo imediatamente, 
como Conselheiro Tutelar com exercício até o dia 09 de janeiro de 2020, não tendo os demais obrigação de 
serem chamados, pois se trata de Processo de Escolha Suplementar. 
 

12.5. O acompanhamento das publicações, editais, resoluções, avisos e comunicados referentes ao processo 
de escolha suplementar e eleição é de responsabilidade exclusiva do candidato. Não serão prestadas 
informações por telefone. 

 

12.6. Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão Eleitoral e pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, conforme se referirem ao processo eleitoral ou a outras circunstâncias. 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

 
Águas de Santa Bárbara/SP, 18 de setembro de 2019. 

  
 

ISABEL CRISTINA GAGLIETA 
Presidente do CMDCA 

 


