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RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 02/2015
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, através de
seu presidente, torna pública a retificação do Edital do COMDICA nº 02/2015, de 08 de abril de
2015. Esta retificação faz-se necessária pelo fato de não ter atingido o número mínimo de
candidatos para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Farroupilha e com a
presente retificação, passam a ter a redação ora especificada os itens abaixo apontados,
permanecendo inalterados os demais itens do predito Edital e não expressamente previstos nesta
retificação.

2. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS
2.1 Da Data, Hora e Local das inscrições

PERÍODO: 22/06/2015 a 26/06/2015.
HORÁRIO: 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h.
LOCAL: Secretaria Municipal de Educação de Farroupilha/RS.
Praça Emancipação, s/n.
Farroupilha – RS
Fone: (54) 3268 6935

3. DOS REQUISITOS A INSCRIÇÃO
3.1 Poderão inscrever-se ao cargo de Conselheiro Tutelar os candidatos que preencherem os
seguintes requisitos:
[...]
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c) Residir no Município há dois anos, no mínimo, comprovado através de original (para
conferência) e fotocópia de documentos tais como: contas de água, luz, telefone, ou outro
documento que comprove o preenchimento do requisito;
[...]
g) Apresentar Certidões Negativas Criminais expedidas pelo Poder Judiciário Estadual e
Federal da 4ª Região;
[...]

5. DOS PRAZOS E PROCEDIMENTOS
5.1 Dia 1º de julho de 2015 a partir das 14h afixará a nominata dos candidatos que requereram
inscrição, no mural de publicações da Secretaria Municipal de Educação e no Blog do
COMDICA.
5.2 De 02 a 03 de julho de 2015, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h
dar-se-á o período para que a Comissão Eleitoral e demais interessados apresentem pedidos
de impugnações às candidaturas. Os pedidos de impugnações deverão ser entregues na
Secretaria Municipal de Educação, por escrito contendo as razões e fundamentos que
motivam o pedido de impugnação, acompanhado dos documentos que comprovem o alegado.
5.3 De 06 a 07 de julho de 2015, a Comissão Eleitoral analisará os pedidos de impugnações.
5.4 Dia 07 de junho de 2015 a partir das 15h será afixado no mural de publicações da Secretaria
Municipal de Educação e no Blog do COMDICA a lista das candidaturas impugnadas.
5.5 De 08 a 09 de julho de 2015, das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h, dar-se-á
prazo para que os candidatos impugnados impetrem recursos, que deverão ser entregues na
Secretaria Municipal de Educação, apresentadas por escrito contendo as razões e
fundamentos que motivem o recurso trazendo consigo documentos que provem o alegado.
5.6 De 10 a 14 de julho de 2015, a Junta Recursal analisará e julgará os recursos;
5.7 Dia 14 de julho de 2015 a partir das 15h, a Comissão Eleitoral afixará no mural de
publicações da Secretaria Municipal de Educação e no Blog do COMDICA, a lista definitiva
de candidatos habilitados a participarem do teste psicológico e da prova escrita.
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5.8 De 15 a 17 de julho de 2015 será realizado o teste psicológico das 14h às 17h, no Salão
Nobre da Prefeitura Municipal de Farroupilha.
[...]

Farroupilha - RS, 18 de junho de 2015.

Paulo Ricardo Scariot
Presidente do COMDICA
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