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  EDITAL  002/2019 DO PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIROS 

TUTELARES DO MUNICÍPIO DE SANTA GERTRUDES 

GESTÃO: 2020-2024 

 

Retifica o Edital 001/2019 que dispõe sobre a Convocação do Processo de Escolha dos Conselheiros 

e Conselheiras Tutelares do município de SANTA GERTRUDES gestão 2020.2024, e dá outras 

providências. 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e Leis Municipais nº 

2735/2019 e 2736/2019; 

CONSIDERANDO: 

O Edital 001/2019 publicado no site da prefeitura municipal de SANTA GERTRUDES em 23 de Agosto de 

2019, que dispões sobre a convocação do processo de escolha/eleição para provimento dos cargos de 

Conselheiros e Conselheiras Tutelares da cidade de SANTA GERTRUDES, organizado pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e coordenado pela Comissão Eleitoral 

designada pelo referido Conselho; 

O item 4.1. constando o horário de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 

16h30min para o recebimento das inscrições; 

A  necessidade de ampliar o horário para recebimento das inscrições e 

O item 3.1, IX que exige conhecimento básico de informática, porém na lista de documentos constante no 

item 4.5 não aparece  listado este documento; 

O item 7.14, onde constou erroneamente o curso de 24h, sendo que a lei municipal nº 2736/2019, artigo 

20, III se refere a palestra;  

FAZ PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS (AS) INTERESSADOS (AS), A RETIFICAÇÃO DOS ITENS 

4.1, e 4.5 DO EDITAL 001/2019. 

Artigo 1º. O item 4.1 passa a vigorar com a seguinte redação: 

4.1. As inscrições serão realizadas na Secretaria de Promoção Social, localizada na Rua 01, nº 790, centro, 

Santa Gertrudes, conforme calendário do Anexo I deste Edital, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 

16h30min. 

Artigo 2º. O item 4.5 passa a vigorar acrescido da letra “P” com a seguinte redação: 

p) Certificado de conclusão de curso de informática, expedido pela escola/organização responsável pelo 

curso ou declaração do próprio candidato, que possui conhecimentos básicos de editores de texto; 

planilhas eletrônicas; sistema operacional como o Microsoft Windows XP/2000 ou superior, interação com 

o conjunto de aplicativos Microsoft Office; Navegação na Internet, conceitos de URL, links, sites, download 

e impressão de páginas. 

Artigo 3º. O item 7.14 passa a vigorar com a seguinte redação: 
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7.14. O Edital de Convocação, a ser expedido pela Comissão Eleitoral, de todos os candidatos inscritos, 

inclusive os candidatos indeferidos que apresentarem defesa, para participarem da palestra sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, natureza, objetivo e funcionamento do Conselho Tutelar, que 

será promovida pelo CMDCA conforme calendário do Anexo I deste Edital, a partir das 19:00 horas, em 

local a ser definido pela Comissão Eleitoral, será publicado conforme disposto no item 2.2. 

Artigo 4. Permanecem inalterado os demais itens do Edital 001/2019. 

Artigo 5. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

SANTA GERTRUDES 27 de agosto de 2019 
 

 

 

 

REGINA CÉLIA A. BUORO 

Presidente CMDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 


