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EDITAL Nº 001/2015  

PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA CANDIDATOS AO 

CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE 

ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA CANDIDATOS AO CARGO DE 

CONSELHEIRO TUTELAR juntamente com O CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARLINDA (CMDCA), no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 296 de 17 de junho de 

2005 e posteriores alterações faz publicar o Edital de Convocação para o Primeiro 

Processo de Escolha em Data Unificada para Membros do Conselho Tutelar do 

Município de Carlinda (MT), para o quadriênio 2016/2019.  

 

1. DO OBJETO:  

O presente Edital tem como objeto o Processo de Escolha em Data Unificada, 

disciplinado pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pela Resolução nº 170 de 10 de dezembro 

de 2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), 

Lei Municipal nº 296 de 17 de junho de 2005 e demais alterações posteriores, o qual 

será realizado sob a responsabilidade Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) do Município de Carlinda (MT), sob a fiscalização do 

Ministério Público que atua perante o Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Alta 

Floresta (MT). 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. Período: dia 21/05/2015 a 22/06/2015 Horário: 08h às 16h.  

2.2.  Local: Os interessados deverão comparecer na Secretaria Municipal de 

Assistência Social localizada no prédio da Prefeitura Municipal, na Avenida: Tancredo 

de Almeida Neves, s/n.º - Centro – Carlinda/MT. 

2.3.  Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o teor do Edital e 

certificar-se de que preenche todos os requisitos nele expresso. O edital estará 

disponível nos murais dos órgãos públicos, no site www.carlinda.mt.gov.br, e Diário 

http://www.carlinda.mt.gov.br/
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eletrônico da Associação Mato Grossense (AMM) no site 

https://diariomunicipal.org/mt/amm/. 

2.4.  Para efetuar a inscrição, são imprescindíveis:  

2.5.  Reconhecida idoneidade moral; para comprovação o candidato deverá 

apresentar declaração assinada por 02 (duas) pessoas idôneas com cópia de registro de 

identificação e CPF, na forma do ANEXO II; 

2.6.  Idade superior a 21 (vinte e um) anos;  

2.7.  Residir no município no mínimo 01 ano;  

2.8.  Noções básicas de informática;  

2.9.  Não ter sofrido penalidades do processo administrativo conforme a Lei Municipal 

nº. 266/2004; 

2.10. Para inscrever-se o candidato deverá apresentar Ficha de Inscrição conforme 

ANEXO IV e os documentos originais acompanhado de uma cópia legível, a saber:  

A) Documentos pessoais do candidato, Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa 

Física (CPF), Titulo de eleitor; 

B) Comprovação de residência no município (água, luz ou telefone);  

C) Certificado de conclusão de nível médio; 

D) Certidão negativa expedida pela justiça comum, federal e eleitoral;  

E) Pedido de desligamento de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente aferido pelo presidente no caso de membro do CMDCA; 

F) Declaração expressa atentando que o candidato não foi condenado em processo 

administrativo disciplinar;  

G) Estar em pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício do cargo de 

Conselheiro Tutelar, comprovado através de atestado médico;  

H) Uma foto ¾ colorida e recente.  

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES E DOS DEVERES DO CARGO:  

3.1. As atribuições dos membros do conselho tutelar estão previstas no art. 136 da 

Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações 

pertinentes ao cargo. 

 

4.  DAS VAGAS, DO SUBSÍDIO E DA CARGA HORÁRIA:  

https://diariomunicipal.org/mt/amm/
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4.1. Serão destinadas 05 (cinco) vagas para Conselheiros Titulares, os demais 

candidatos a partir do 6º (sexto) mais votado que estiveram aptos ao processo de eleição 

serão considerados suplentes;  

4.2. Em caso de empate na classificação terá preferência, sucessivamente o candidato 

que tiver: 

1º) obtiver maior número de pontos na Prova Objetiva; 

2º) obtiver maior número de pontos na Prova Psicológica; 

3º) tiver mais idade (ano, mês, dia). 

  

4.3.  O valor do subsídio mensal para o cargo de Conselheiro Tutelar é de R$ 

1.200,00 (Hum mil e duzentos reais).  

4.4.  A jornada de trabalho do Conselho Tutelar é de 40 (quarenta) horas semanais, 

devendo ter disponibilidade para os plantões, em escala, divididos em períodos 

noturnos, feriados e fins de semana.  

4.5.  O exercício da função de Conselheiro Tutelar exige, além de carga horária 

semanal de trabalho, seja no expediente diário, ou seja,  no plantão, sua participação, a 

critério da maioria dos membros do Conselho, e sua eventual presença em atos públicos 

e festividades quando for a benefício da criança e do adolescente.  

 

5 .  DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

5.1. As provas serão elaboradas sobre o conteúdo da Lei Federal nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, Língua Portuguesa e Noções 

Básicas de Informática.  

 

6.  DA PROVA E DOS RECURSOS:  

6.1.  A prova de conhecimento será escrita, constituída de 30 questões: 15 questões 

de conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 10 questões de Língua 

Portuguesa e 05 questões de conhecimentos de informática. A prova constará de 30 

questões de múltiplas escolhas, com 04 alternativas cada questão, sendo cada questão 

no valor de 02 pontos, no total de 60 pontos.  
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6.2.  Os candidatos que não obtiverem 30 pontos, ou seja, 50% de acerto serão 

considerados inaptos.  

6.3. A prova será aplicada no dia 19/07/2015 na Escola Municipal Manoel Bandeira 

no horário das 08 horas às 12 horas. 

6.4.  O candidato deverá chegar 30 (trinta) minutos antes do início das provas.  O 

candidato terá 04 (quatro) horas para realizar a prova;  

6.6.  Os nomes dos candidatos estarão fixados em uma lista na porta da respectiva 

sala onde o mesmo fará a prova.  

6.7.  O fiscal de Sala na entrada do candidato coletará a assinatura na lista de 

presença, devendo o candidato apresentar um documento oficial de identificação com 

foto (Carteira de Trabalho, Carteira Profissional, Carteira de Identidade e ou Carteira de 

Habilitação).  

6.8.  No momento da prova não será permitida consulta a textos legais nem 

tampouco à doutrina sobre a matéria. 

6.9. Em hipótese alguma, haverá prova fora do local e horário determinado, ou 

segunda chamada para as provas; 

6.10. Será excluído do processo de escolha qualquer candidato que, por qualquer 

motivo faltar às provas ou, durante a sua realização, for flagrado comunicando-se com 

outro candidato ou com pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, portar objetos 

eletrônicos ou ainda utilizar-se de consulta não permitida.  

6.11. O candidato, com deficiência, que necessitar de qualquer tipo de condição 

especial para realização das provas deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, 

indicando os recursos especiais necessários (materiais, equipamentos), o qual será 

atendido dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade;  

6.12.  As provas e os gabaritos serão entregues aos fiscais de sala em envelopes 

lacrados contendo a quantidade de provas por candidato em cada sala.  

6.13. As provas e gabaritos deverão ser entregues na saída ao fiscal de sala e após 

corrigidas pelos responsáveis e entregues ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente. 

6.14. O candidato no dia da prova deverá portar documento de identificação com foto, 

caneta transparente preta ou azul e deverá entrar na sala e desligar o celular.  

6.15.  Os 03 (três) últimos candidatos deixarão a sala juntos. 

6.18.  As 12 (doze) horas pontualmente serão recolhidas todas as provas.  
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6.19.  Os resultados da prova escrita serão divulgados conforme o cronograma através 

de publicação no Diário eletrônico da Associação Mato Grossense (AMM) endereço 

eletrônico https://diariomunicipal.org/mt/amm/  ,no site www.carlinda.mt.gov.br . 

e no mural da prefeitura.  

 

7.  DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA:  

7.1.  A avaliação psicológica, e será aplicada por um profissional devidamente 

qualificado na área de Psicologia com avaliação e acompanhamento da Comissão que 

emitirá nota de 01 a 05. A avaliação psicológica será aplicada no período de 10/08/2015 

à 14/08/2015 no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social – conforme a 

quantidade de candidatos aprovados na prova escrita obedecendo à ordem de 

classificação dos candidatos, sendo chamado os primeiros aprovados e assim 

sucessivamente.  

 

8 . DO PROCESSO DE ELEIÇÃO:  

8.1.  Dos Votantes:  

A) Poderão votar todos os eleitores acima de 16 anos, residentes no município de 

Carlinda - MT;  

B) Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se no local de votação munido 

de seu título de eleitor e documento de identidade que contenha foto;  

C) Cada eleitor poderá votar em 01 (um) candidato;  

D) Não será permitido o voto por procuração;  

8.2.  Da Campanha Eleitoral:  

A) Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio de 

entrevistas, e distribuição de panfletos;  

B) É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública ou 

particular;  

C) O material de divulgação das candidaturas não poderá vincular o nome de 

patrocinadores, financiadores ou similares;  

D) Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua campanha em estrita obediência a 

este edital.  

8.3.  Propaganda Eleitoral:  

https://diariomunicipal.org/mt/amm/
http://www.carlinda.mt.gov.br/
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A) A propaganda dos candidatos somente será permitida após a divulgação da lista dos 

candidatos aprovados, isto é, aptos a exercer a função de Conselheiro Tutelar segundo a 

avaliação psicológica.  

B) Compete à Comissão Eleitoral processar e decidir denúncias referentes à propaganda 

eleitoral podendo determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o recolhimento 

do material e a cassação de candidatura;  

C) A propaganda eleitoral pessoal será realizada sob a responsabilidade dos candidatos;  

D) Qualquer cidadão, fundamentadamente, poderá denunciar à Comissão Eleitoral sobre 

a existência de propaganda irregular, conforme estabelecido neste edital; 

E) Tendo a denúncia indício de procedência, a Comissão Eleitoral determinará que a 

candidatura envolvida apresente defesa no prazo de 48 horas, após a notificação;  

F) Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente que deverá ser apresentado em 02 (dois) dias; 

G) Indeferido o registro da candidatura, o candidato será notificado para, querendo, no 

prazo de 48 horas após a publicação da lista das candidaturas deferidas, apresentarem 

recurso;  

§ 1º - A notificação a que se refere este artigo será feita através da fixação da lista dos 

candidatos que tiveram a sua inscrição indeferida que estará disponível no hall da 

Prefeitura Municipal de Carlinda, no sitio eletrônico do Município no endereço 

eletrônico  www.carlinda.mt.gov.br e Diário eletrônico da Associação Mato Grossense 

(AMM) no site https://diariomunicipal.org/mt/amm/. 

§ 2º-  Da decisão da Comissão Eleitoral, caberá recurso ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, que deverá ser apresentado no prazo de 02 (dois) 

dias contados da publicação da decisão.  

H) Toda a apuração será feita no Clube de Mães de Carlinda – MT sob a fiscalização da 

Comissão Eleitoral, que decidirá quanto à impugnação de votos e urnas quando for o 

caso; 

I) Urnas que tiverem votos impugnados deverão ser devidamente apuradas e ao final, 

lacradas;  

§ 3º- Na ata de apuração deverá constar o número de votos impugnados e a indicação de 

que os mesmos se encontram em separado;  

§ 4º- A ata de apuração deve ficar anexa à urna apurada; 

http://www.carlinda.mt.gov.br/
https://diariomunicipal.org/mt/amm/
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J) A Comissão Eleitoral decidirá, em definitivo, os recursos quanto à validade de votos 

e violação de urna;  

L) Do resultado final da eleição cabe recurso ao Conselho Municipal dos Direito da 

Criança e do Adolescente, o qual deverá ser apresentado em 48 horas a contar da data 

de sua publicação oficial;  

§ 4º- O recurso deverá ser formulado por escrito e devidamente fundamentado;  

§ 5º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente decidirá sobre os 

recursos apresentados em reunião convocada exclusivamente para este fim;  

M) Os recursos e impugnações não terão efeito suspensivo.  

8.4  Das Proibições:  

É vedada a propaganda nos veículos de comunicação ou quaisquer outros tipos de 

anúncio em beneficio de um ou mais candidatos;  

A) É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os 

concorrentes;  

B) Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição;  

C) É proibido aos candidatos promoverem as suas campanhas antes da publicação da 

lista definitiva das candidaturas;  

D) É vedada a utilização de faixas, outdoors e outros meios não previstos neste edital;  

E) É vedado ao conselheiro tutelar promover campanha durante o exercício de sua 

jornada de trabalho;  

F) É vedada a formação de chapas de candidatos; cada candidato deverá concorrer 

individualmente;  

G) É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente promover campanha para qualquer candidato.  

8.5.  Da votação:  

A) O local de votação será: Clube de Mães de Carlinda.  

B) A votação ocorrerá no período de 08:00 h (oito horas) às 17:00 h (dezessete horas) 

do dia 04/10/2015;  

C) Às 17:00 h (dezessete horas) do dia da eleição serão fechados os portões ficando 

somente os presentes os que se encontrarem nas filas de votação, para assegurar-lhes o 

direito de votar;  

D) Os candidatos poderão fiscalizar ou indicar um fiscal para o acompanhamento do 

processo de votação e apuração;  
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E) O nome do fiscal deverá ser indicado à Comissão Organizadora com antecedência 

mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes do dia da votação;  

F) No dia da votação o fiscal deverá estar identificado com crachá; 

G) Após a identificação, o votante assinará a lista de presença e procederá a votação;  

H) O votante que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como 

forma de identificação.  

I) No local de votação, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

indicará as Mesas Receptoras que serão compostas por 01 (um) Presidente e 02 (dois) 

Mesários, bem como os respectivos suplentes. Não poderão ser nomeados Presidentes e 

Mesários os candidatos e seus cônjuges, bem como seus parentes, ainda que por 

afinidade.  

J) Todo empregado e ou servidor público que for convocado para trabalhar nas eleições 

terá dois dias de folga para cada dia trabalhado nas eleições. Para ter direito a folga 

descrita no parágrafo anterior o cidadão deverá apresentar declaração expedida pelo 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem 

prejuízo do salário, vencimento, ou qualquer vantagem.  

K) Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a 

indicação da junta Apuradora bem como coordenar a apuração dos votos, garantida, em 

todas as fases, a fiscalização do Ministério Público.  

8.6.  Mesa de votação:  

A) As mesas de votação serão compostas por membros do CMDCA e/ou servidores 

municipais indicados pelo CMDCA, devidamente cadastrados;  

B) Não poderá compor a mesa de votação o candidato inscrito e seus parentes, por 

consanguinidade, até o segundo grau ou seu cônjuge ou companheiro.  

8.7.  Compete à mesa de votação:  

A) Solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocorra durante a votação;  

B) Lavrar a ata de votação, anotando eventuais ocorrências;  

C) Realizar a apuração dos votos, lavrando a ata específica;  

D) Remeter a documentação referente ao processo de escolha à Comissão Organizadora.  

8.8.  Apuração e da proclamação dos eleitos:  

A) Concluída a votação, os membros da mesa de votação deverão lavrar a Ata de 

Votação e, em seguida, iniciar a contagem dos votos, obrigatoriamente com a presença 

de fiscais devidamente credenciados;  
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B) Lavrada a ata de apuração, os responsáveis pela contagem dos votos, encaminharão o 

mapa de votação à Comissão organizadora;  

C) A Comissão Organizadora, de posse de todos os mapas do processo de escolha, fará 

a contagem final, em seguida, proclamará os nomes dos eleitos, afixando boletins do 

resultado onde ocorreu a apuração final;  

D) O resultado deverá ser publicado oficialmente, abrindo prazo para interposição de 

recursos;  

E) O processo de apuração e da proclamação dos eleitos ocorrerá sob supervisão do 

CMDCA;  

F) Os cinco primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos e serão 

empossados como conselheiros tutelares titulares, ficando os seguintes, observados a 

ordem decrescente de votação, como suplentes.  

G) Na hipótese de empate na votação, será considerado eleito o candidato que, 

sucessivamente; 

1º) obtiver maior número de pontos na Prova Objetiva; 

2º) obtiver maior número de pontos na Prova Psicológica; 

3º) tiver mais idade (ano, mês, dia). 

  

9.  DOS IMPEDIMENTOS:  

9.1.  São impedidos de servir no mesmo Conselho, marido e mulher, ascendentes e 

descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou 

madrasta e enteado, nos termos do artigo nº140 do ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente); 

9.2.  São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, 

companheiros, ainda que em união homoafetiva,  ou parentes em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto na Resolução nº. 

170/2014, publicada pelo CONANDA. 

 

9.3.  Estende-se o impedimento do Conselheiro em relação à autoridade judiciária e 

ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da 

Juventude na Comarca, Foro Regional ou Distrital;  
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9.4.  Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que 

obtenham votação suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, 

considerar-se-á eleito aquele que tiver maior votação. O outro eleito será reclassificado 

como 1º (primeiro) suplente, assumindo na hipótese de vacância e desde que não exista 

impedimento.  

 

10.  DOS RECURSOS:  

10.1.  Será admitido recurso quanto:  

A) Ao deferimento e indeferimento da inscrição do candidato;  

B) Ao resultado das provas (gabarito);  

10.2. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item   

deste Edital, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor;  

10.3.  Os recursos deverão ser entregues ao CMDCA;  

10.4.  O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito;  

10.5.  Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso 

do questionado seguindo os prazos conforme Cronograma Previsto para o Processo de 

Escolha (ANEXO I);  

10.6.  Os candidatos deverão enviar o recurso em 02 vias (original e 01 cópia). Os 

recursos deverão ser digitados;  

10.7. Quanto ao recurso referente ao item 10.1, cada questão deverá ser apresentada 

em folha separada, identificada com número sequencial. 

10.8. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 

atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação 

de recurso;  

10.9.  O gabarito divulgado poderá será alterado, em função dos recursos impetrados, 

e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo;  

10.10.    Na ocorrência do disposto nos itens 10.8 e 10.9, poderá haver, eventualmente, 

alteração de classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou, 

ainda, poderá ocorrer à desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima 

exigida para a prova;  

10.11. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio de  

no sitio eletrônico do Município no endereço eletrônico  www.carlinda.mt.gov.br e 

Diário eletrônico da Associação Mato Grossense (AMM) no site 

http://www.carlinda.mt.gov.br/
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https://diariomunicipal.org/mt/amm/ terão ainda sua divulgação realizada no mural da 

Prefeitura Municipal e no CRAS, onde ficaram ficarão disponibilizados durante todo o 

período da realização do processo de escolha.   

 

11.  DA POSSE:  

A Posse dos Conselheiros Titulares ocorrerá no dia 10/01/2016, para um 

mandato de 04 (quatro) anos.  

 

12.  DA PUBLICAÇÃO:  

Todos os Atos deste processo de Escolha serão amplamente divulgados no mural 

da Prefeitura e do CRAS.  

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1.  Todos os atos do Processo de Seleção para Conselheiros Tutelares estarão 

disponíveis no mural da Prefeitura Municipal de Carlinda, na Av. Tancredo de Almeida 

Neves e serão publicados conforme suas tempestividades. Os casos omissos neste edital 

serão resolvidos pela Comissão Especial responsável pelo Processo de Escolha dos 

Conselheiros Tutelares.  

 

Carlinda – MT, 18 de Maio de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diariomunicipal.org/mt/amm/
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ANEXO I AO EDITAL Nº001/2015 

CRONOGRAMA PREVISTO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA 

EVENTOS BÁSICOS DATAS 

Publicação do Edital 20/05/2015 

Inscrições 21/05/2015 a 22/06/2015 

Análise dos documentos de inscrições 23/06/2015 a 30/06/2015 

Publicação da lista dos candidatos com 

inscrições deferidas e indeferidas 
01/07/2015 

Prazo para recurso 02/07/2015 a 07/07/2015 

Análise dos recursos 08/07/2015 a 13/07/2015 

Publicação da lista definitiva dos candidatos 

com inscrição deferida, em ordem alfabética. 
14/07/2015 

Divulgação do local e horário de realização da 

Prova objetiva 
15/07/2015 

Realização da Prova Objetiva 19/07/2015 

Divulgação do Gabarito da Prova 20/07/2015 

Resultado da Prova Objetiva em ordem de 

classificação com as maiores notas. 
24/07/2015 

Recebimento e Análise de recursos contra o 

resultado da prova objetiva. 
27/07/2015 a 03/08/2015 

Resultado dos Recursos e publicação final da 

prova objetiva 
05/08/2015 

Avaliação Psicológica 10/08/2015 a 14/08/2015 

Resultado da avaliação Psicológica 18/08/2015 



CMDCA 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CARLINDA – MATO GROSSO  

 

Eleição Unificada dos Conselheiros Tutelares 04/10/2015 

Publicação do resultado da Eleição Unificada 

dos Conselheiros Tutelares 
07/10/2015 

Prazo para Recebimento de Recurso e Análise 09/10/2015 a 23/10/2015 

Publicação do Recurso sob resultado da 

Eleição Unificada 
30/10/2015 

Resultado Final da Eleição unificada dos 

Conselheiros Tutelares 
02/11/2015 

Posse dos Conselheiros Tutelares 10/01/2016 
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ANEXO II AO EDITAL Nº 001/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL 

Eu, _________________________________________________________, portador (a) 

do RG nº _____________________, CPF nº ________________________, natural de 

______________________________, estado civil ___________________, profissão 

__________________________, residente e domiciliado à 

______________________________________Bairro ___________________, no 

município de Carlinda – MT, DECLARO para os devidos fins e sob pena da Lei, que o 

candidato ao cargo de Conselheiros Tutelar _________________________________, 

residente e domiciliado à ________________________________________________ 

Bairro ____________________________ no município de Carlinda – MT, portador do 

RG nº ___________________________, CPF nº ___________________, POSSUI 

PLENA IDONIEDADE MORAL, nada havendo que desabone até esta data.  

É a expressão de verdade e dou fé. 

Carlinda, _______ de ____________ de 2015. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura  
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ANEXO III AO EDITAL Nº 001/2015 

TERMO DE COMPROMISSO 

Eu, _______________________________________________________   portador (a) 

do RG nº _________________________________________ 

CPF nº ______________________ natural de ______________________ 

estado civil ____________________profissão _______________________ residente e 

domiciliado à _______________________________________ 

Bairro ________________________ no município de Carlinda – MT. 

CONFIRMO que tenho disponibilidade para cumprir a jornada de trabalho no Conselho 

Tutelar Municipal de Carlinda conforme preconiza o edital. 

É a expressão de verdade e fé.  

 

Carlinda, _______ de ____________ de 2015.  

 

_____________________________________________ 

Assinatura  
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ANEXO IV AO EDITAL Nº 001/2015 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: __________________________________________________ 

Sexo: F(  ) M(  ) Data de Nasc: ______/_____/______                            

Idade:________Naturalidade:__________Nacionalidade: ______________ Estado 

Civil:__________________Escolaridade: ____________________ CPF nº 

__________________RG nº ______________________________  

Título de Eleitor (Nº/Zona/Seção/Município/UF) ___________________ 

____________________________________________________________ 

Nome da Mãe: ________________________________________________  

Nome do Pai: _________________________________________________  

Endereço: _______________________________________ 

Bairro ________________  Município: ____________________  UF _____ Telefone: 

_______________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________     

 

 

_______________________________ 

Assinatura        


