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Processo de Escolha SUPLEMENTAR dos Conselheiros Tutelares do Município de  

ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA/SP para o quadriênio de 2016/2020 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Águas de Santa Bárbara/SP - CMDCA, 
Estado de São Paulo, por sua Presidente, e no uso de suas atribuições legais, vem, por meio do presente 
Edital: 
 
1 – Convocar a candidata classificada na Prova de Conhecimentos Específicos, ISABELLA SOUZA DE 
ALBUQUERQUE, inscrição nº 2000459509,  a comparecer dia 10 de outubro de 2019, das 8h00 às 11h00 e 
das 13h00 às 17h00, na sede do CMDCA, na Rua Pedro Dias Batista nº 50, para a entrega da documentação 
comprobatória dos requisitos de habilitação, na forma do item 8 do Edital de Abertura de Inscrições:  

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; 

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: 

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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“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 
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. 

 
 

Águas de Santa Bárbara/SP, 08 de outubro de 2019. 
  
 

ISABEL CRISTINA GAGLIETA 
Presidente do CMDCA 

 
 
 


