ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Município de Farroupilha
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

EDITAL N.º 12/2013
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA,
por sua Comissão de Eleição, torna pública a alteração das datas no processo eleitoral da
eleição complementar para os candidatos ao cargo de conselheiros tutelares, conforme
Edital 08/2012. Este Edital altera do item 5.9 ao item 6.7 dos prazos e procedimentos e
da campanha e eleições.

1. DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS
1.1 Dias 14 e 15 de fevereiro de 2013 serão realizados os testes psicológicos, início às
09h até 17h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção Farroupilha/RS.
Rua Prefeito Schneider, 326 – Centro de Farroupilha, RS. Sendo esta prova
eliminatória.
1.2 Dia 20 de fevereiro de 2013, o COMDICA divulgará o nome dos candidatos aptos no
teste psicológico e habilitados para realizarem a prova escrita. Divulgação no Mural da
OAB-Farroupilha/RS e no site da Prefeitura Municipal de Farroupilha-RS.
1.3 Dia 27 de fevereiro de 2013, será realizada a prova escrita das 18h às 22h, no Salão
Nobre da Prefeitura Municipal de Farroupilha, situado na Praça Emancipação, S/N. A
prova escrita contará com a elaboração de uma redação, pontuação até 50 pontos e
prova sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, pontuação até 50 pontos. O
candidato deverá atingir a média sete (07) para ser considerado aprovado.
1.4 Dia 01 de março de 2013, divulgação dos candidatos aprovados na prova escrita e
habilitados a concorrerem ao cargo de conselheiro tutelar. Esta lista será anexada no
Mural da OAB-Farroupilha/RS e no site da Prefeitura Municipal de Farroupilha-RS.

2. DA CAMPANHA E ELEIÇÕES
2.1 Dia 02 de março de 2013, à zero hora, dar-se-á o início da campanha eleitoral. A
escolha dos membros do Conselho Tutelar se dará pelo voto direto, secreto, universal e
facultativo dos cidadãos eleitores do Município de Farroupilha.
2.2 Dia 16 de março de 2013, das 9h às 16h no Centro de Formação Estudos e Leitura,
Rua Rui Barbosa, 96, Centro de Farroupilha, serão instaladas diversas mesas coletoras
abrangendo a totalidade de sessões eleitorais existentes no município. O eleitor votará em
cédula única, onde assinalará sua preferência em um único candidato, sob pena de nulidade
do voto.
2.3 Dia 18 e 19 de março de 2013, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às
17h00min, período de interposição de eventuais recursos da eleição, que deverão ser
entregues na Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Farroupilha/RS;
2.4 Dia 25 de março de 2013 a relação dos eleitos será publicada através de Edital, a ser
fixado no mural de publicações da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de
Farroupilha/RS e no Site da Prefeitura Municipal de Farroupilha/RS.

ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Município de Farroupilha
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

2.5 Dia 28 de março de 2013, às 09h30min em sessão solene o Prefeito
Municipal e a Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente,
designarão os eleitos para o Conselho Tutelar. Este ato será realizado no Gabinete do
Prefeito Municipal. Por tratar-se de eleição complementar os conselheiros empossados
entrarão no exercício de suas atividades a partir de 01 de abril de 2013.

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
3.1 Todas as publicações referidas neste edital serão afixadas no mural de publicações da
Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Farroupilha/RS.
3.2 Os casos omissos serão decididos na forma da resolução do COMDICA.

Farroupilha - RS, 06 de fevereiro de 2013.

Eva Beatriz Noro
Presidente do COMDICA

