CONSELHO

MUNICIPAL

DOS

DIREITOS

DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CURITIBANOS –
EDITAL PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS
DO CONSELHO TUTELAR – ELEIÇÕES UNIFICADAS
2015.

Edital CMDCA nº 003/2015
Dispõe sobre a prova de conhecimentos específicos a respeito dos
direitos da criança e do adolescente etapa classificatória e
eliminatória do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares no
Município de Curitibanos.
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições legais:

1 Da realização da prova:
1.1 A prova de conhecimentos específicos sobre o direitos da criança e do adolescente prevista no edital
001/2015 item 3.2.5 será realizada no dia 26/07/2015 das 09:00hs até às 11:00hs no Núcleo Municipal Tereza
Lemos Preto - sito a Av.: Salomão Carneiro de Almeida, n. 1675 - Bairro Nossa Senhora Aparecida Curitibanos.
1.2 O candidato deverá permanecer por no mínimo 45 minutos na sala de realização de provas e não
poderá levar consigo o caderno de provas somente a grade com o gabarito.
1.3 A prova será composta por 20 (vinte) questões de múltipla escolha, cujo o conteúdo é exclusivamente o
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 (atualizado).
1.4 Cada questão valerá 0,5 pontos.
1.5 O candidato deverá atingir média 5 (cinco) na prova de conhecimentos sobre os direitos da criança e do
adolescente para estar apto e dar sequência no processo de escolha a membro do conselho tutelar
conforme previsto na Lei 5.475/2015.
1.6 A lista oficial com os candidatos aptos a realização da prova será publicada no dia 22/07/2015 no site da
prefeitura municipal de Curitibanos e nos murais públicos (Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e
Fórum desta Comarca).

Curitibanos, 13 de julho de 2015.
Morgana Petris
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CURITIBANOS
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