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RESOLUÇÃO N° 03/2015 
 

 
 

                                                              Estabelece a Prova Escrita e Avaliação Psicológica 
                                                              para os candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar  

                                                 no município de Almirante Tamandaré do Sul. 
 

 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Almirante 

Tamandaré do Sul- COMDICA, no uso de suas atribuições legais, considerando o primeiro 

processo de escolha unificado dos Conselheiros Tutelares em todo território nacional que 

ocorrerá em 04 (quatro) de outubro de 2015,  em conformidade com as disposições previstas 

no Art. 139 da Lei nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) com redação dada 

pela Lei nº 12.696, de 25 de julho de 2012. 

Considerando atribuição do COMDICA em estabelecer requisitos para a Habilitação dos 

candidatos inscritos ao cargo de Conselheiro Tutelar em conformidade com a Lei Municipal  N° 

1.623.14 e  Edital 01/2015 delibera: 

 Art. 1º - A Prova Escrita para os candidatos ao Cargo de Conselheiro Tutelar no 

município de Almirante Tamandaré do Sul.  

§ 1º A Prova Escrita Objetiva será composta de 20 (vinte) questões de caráter 

eliminatório. O candidato deverá ter a obtenção de no mínimo de 60% (sessenta por cento) de 

acertos para ser considerado aprovado.  

§ 2º A Prova Escrita Objetiva abrangerá a Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA)  conforme a  Capacitação  dos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar 

realizada  nos  dias 12 e 13 de Junho de 2015. 

§. 3º Durante a realização da Prova Escrita Objetiva, será permitida por parte dos 

candidatos a consulta somente da Lei nº 8.069/90- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  



Art. 2º  A Prova Escrita será aplicada no dia 23 (vinte e três) de Junho de 2015,  às 

13:30 minutos, na sala de reuniões da Secretaria de Educação, no Centro Administrativo de 

Almirante Tamandaré do Sul.  

§1º  A Prova Escrita Objetiva terá duração de 03 ( três) horas.  Os candidatos deverão 

comparecer ao local de Prova 30 (trinta) minutos antes de seu início, munidos de documento 

de identificação.  

§ 2º Não será admitido, para realização de Prova, o candidato que se apresentar após 

o horário estabelecido para o início, ou seja,  às  13:30 minutos.  

Art. 3º  É de responsabilidade do candidato comparecer ao local de Prova munido de 

caneta esferográfica de tinta azul para a adequada realização da sua Prova.  

Art. 4º Os candidatos que comparecerem para realizar a Prova não deverão portar 

fones de ouvido, gravadores, notebooks, telefones celulares, pen drives ou quaisquer 

aparelhos eletrônicos similares.  O uso desses aparelhos poderá acarretar automaticamente na 

exclusão do candidato.  

§ 1º Caso o candidato se apresente, para realização da Prova, portando qualquer 

objeto ou adereço acima especificado, ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, esse material 

deverá ser identificado e lacrado pelo candidato, antes do início da Prova por embalagem 

fornecida pelo COMDICA.  

Art. 5º  O candidato somente poderá  se retirar da sala de Prova 01 (uma) hora após o 

seu início, podendo anotar/copiar o gabarito de suas respostas de Prova. O candidato não 

poderá levar a Prova Escrita Objetiva  e o cartão de respostas, estes  ficarão  sob a 

responsabilidade do COMDICA.  

Art. 6º O candidato que se retirar da sala de Prova, ao concluí-la, não poderá 

permanecer nas dependências  do local de Prova.  

Art. 7º  Os candidatos poderão ingressar com recursos relacionados às questões da 

Prova Escrita Objetiva, dirigidos ao COMDICA, o qual encaminhará para empresa responsável 

pela elaboração da Prova,  em conformidade com os prazos previstos no Edital  01/2015 e 

respectivo Calendário de atividades do processo eletivo.  



Art. 8º  A Avaliação Psicológica será realizada para os candidatos que foram aprovados 

com  obtenção de no mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos na Prova Escrita 

Objetiva.  

§ 1º  A Avaliação Psicológica é aplicada aos candidatos ao cargo de Conselheiro 

Tutelar, como forma de identificar se o candidato inscrito demonstra condições de prestar 

atendimento às crianças e adolescentes, de acordo com o  que preconiza a  Lei Municipal  nº 

1.623.14.  

§ 2°  A Avaliação Psicológica tem por objetivo investigar se os candidatos possuem 

perfil  e se estão  APTOS para exercer o cargo de Conselheiro Tutelar.  

Art. 9º A Avaliação Psicológica será realizada no dia 11 (onze) de Julho de 2015 

(manhã/tarde),  no Posto de Saúde de Almirante Tamandaré do Sul.  

Art. 10º  Encerrada a fase de Habilitação em conformidade com o que estabelece o 

Edital 01/2015, o COMDICA fará divulgar os resultados e a nominata dos candidatos APTOS a 

participar do processo eletivo, devendo encaminhar   ao Juizado da Infância e da Juventude e 

Ministério Público.   

Art. 11º Esta resolução entrará em vigor na data de publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.    

 

 

 

 

Almirante Tamandaré do Sul, 17 de Junho  de 2015. 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Líria   Schimitz 

Presidente do COMDICA       


