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EDITAL Nº. 001/2016 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Várzea Paulista, 

no uso das atribuições que lhes foram conferidas, torna público a abertura das inscrições e 

estabelece as normas do processo para a escolha suplementar dos membros do Conselho Tutelar, 

conforme previsto na Lei Federal nº. 8.069/90, na Lei Municipal nº 2.172/13 e art. 8, §3º1 da 

Resolução nº. 75/2001 do CONANDA, convocando todos os interessados a se inscreverem na 

forma do presente Edital, ao cargo de Conselheiro Tutelar dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

1. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 

Várzea Paulista/SP (CMDCA), coordenar e conduzir todo o necessário à realização do processo de 

escolha dos membros do Conselho Tutelar, diretamente, e através da Comissão eleitoral, 

composta por seus membros, sob fiscalização do Ministério Público. 

1.2. Nesse sentido, consideram-se instâncias eleitorais competentes para dirimir quaisquer 

pendências: 

a) Comissão Eleitoral, formada por 05 (cinco) membros escolhidos dentre os conselheiros que 

compõem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que atuarão como 

instância imediata para solução de pendências e encaminhamento de requerimentos, possuindo 

competência para dirimir quaisquer conflitos oriundos do processo eleitoral, resguardadas as 

competências legais dos órgãos permanentes; 

b) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, como instância administrativa 

última para solução do que decorrer do processo eleitoral. 

1.3. O processo seletivo obedecerá as seguintes fases: 

a) Inscrição; 

b) Análise da documentação do candidato, de caráter eliminatório; 

c) Exame de Conhecimento específico, de caráter eliminatório; 

d) Eleição por meio de voto direto, secreto e facultativo. 

1.4. A comunicação das fases do processo seletivo e eleitoral dar-se-á por divulgação através do 

site www.varzeapaulista.sp.gov.br. 

 

                                                 
1 § 3º-No caso da inexistência de suplentes, em qualquer tempo, deverá o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente realizar o processo de escolha suplementar para o preenchimento das vagas. 

http://www.varzeapaulista.sp.gov.br/
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CAPÍTULO II 

DOS REQUISITOS PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR: 

 

2. Para exercício da função de conselheiro tutelar, o candidato deverá atender os requisitos: 

a) Reconhecida Idoneidade Moral; 

b) Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos; 

c) Residir no município de Várzea Paulista, há no mínimo 02 (dois) anos; 

d) Ter concluído o Ensino Médio; 

e) Ter reconhecida experiência, de no mínimo 02 (dois) anos, no atendimento à defesa dos 

direitos da criança e do adolescente. Fica dispensado de comprovar o requisito o candidato que 

tenha exercido a função de Conselheiro Tutelar; 

f) Estar em pleno gozo dos Direitos Políticos; 

g) Aprovação em exame de conhecimento específico de caráter eliminatório; 

h) Cumprir as exigências desse edital. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E DAS CARACTERÍSTICAS DO CARGO DE CONSELHEIRO: 

 

3. “O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Nos termos do 

art. 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, são atribuições do conselheiro tutelar: 

“I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as 

medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a 

VII; 

III - promover a execução de suas decisões, podendo para tanto: a) requisitar serviços públicos 

nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; b) representar 

junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou 

penal contra os direitos da criança ou adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência; 

VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 

101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; 
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IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e 

programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 

220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal; 

XI - representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder 

familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à 

família natural.” 

3.1. O Conselho Tutelar é composto por 05 (cinco) conselheiros tutelares titulares e respectivos 

suplentes, todos eleitos para um mandato de 04 (quatro) anos. 

3.2. Os conselheiros tutelares exercerão mandato eletivo, não sendo considerados integrantes do 

quadro de servidores da administração municipal. 

 

CAPÍTULO IV 

DO NÚMERO DE VAGAS À SEREM PREENCHIDAS: 

 

4. O presente processo eleitoral se presta ao preenchimento de 01 (uma) vaga para Conselheiro 

Tutelar titular, e 05 (cinco) vagas de conselheiros suplentes, para exercício das atividades no 

período remanescente do quadriênio em curso. 

 

CAPÍTULO V 

DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO: 

 

5. O exercício da função de Conselheiro Tutelar se dará em regime de dedicação exclusiva ao 

serviço, observado o horário de funcionamento do Conselho Tutelar, sendo vedado o exercício de 

qualquer outra atividade profissional remunerada, pública ou privada. 

5.1. Todos os membros do conselho tutelar encontram-se submetidos à jornada de trabalho de 

36 (trinta e seis) horas semanais, com plantão de 48 (quarenta e oito) horas, sem prejuízo do 

sobreaviso, e com vedação de qualquer tratamento diferenciado, que não os autorizados ou 

determinados por lei. 

5.2. O Conselho Tutelar deve funcionar de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, 

ininterruptamente, período em que devem estar presentes permanentemente na sede pelo 

menos 2 (dois) conselheiros, nos termos da lei. 

5.3. O Conselheiro Tutelar eleito e empossado conforme disposição deste Edital e das regras 

do processo de escolha perceberá subsídio a título de remuneração mensal no valor de R$ 

1.384,84 (hum mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).  
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CAPÍTULO VI 

DA INSCRIÇÃO: 

 

6. A inscrição do candidato será gratuita, e implica na aceitação expressa das normas desse 

edital, bem como conhecimento de que atende todos os requisitos legais para preenchimento do 

cargo para o qual está se candidatando. 

6.1. As inscrições serão realizadas no período de 03 à 17 de agosto de 2016, no horário das 

9h00 às 16h00 horas, exclusivamente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA, situado à Avenida Ipiranga, 151, Sala 01, do Espaço Cidadania, Centro, 

Várzea Paulista/SP; 

6.2. É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio 

eletrônico. 

6.3. As informações prestadas na inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

dispondo o CMDCA do direito de excluir aquele que não preencher a solicitação de forma 

completa e correta. 

6.4. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não inclusão de 

dados atualizados ou incorretos no ato da inscrição. 

6.5. As pessoas com deficiência, e que demandem necessidades especiais para realização das 

fases desse processo (principalmente o exame de conhecimento) deverão, no ato da sua 

inscrição, declarar quais sejam as suas necessidades, não se responsabilizando os responsáveis 

pelo processo eleitoral, pela omissão das informações. 

6.6. Após o encerramento do período de inscrições e entrega dos documentos comprobatórios 

dos requisitos, será divulgado Edital contendo a listagem das inscrições homologadas e a 

convocação para a realização da prova. As inscrições não homologadas serão publicadas no Edital 

com a respectiva fundamentação; 

6.7. Da não homologação das inscrições, caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do Edital, mediante requerimento 

dirigido ao CMDCA. 

6.8. Será indeferido o recurso apresentado fora do prazo previsto no subitem “6.6”; 

6.9. O uso de documentos e/ou a prestação de informações falsas consignadas na ficha de 

inscrição pelo candidato, terá por consequência a nulidade, desde o ato da inscrição, de todos 

os atos dela decorrentes, sem prejuízo da responsabilidade dos envolvidos, conforme dispõe a 

legislação vigente; 

6.10. A homologação final das inscrições dos candidatos, será publicada por meio de Edital. 

 

CAPÍTULO VII 
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DA DOCUMENTAÇÃO E SUA ANÁLISE: 

 

7. No ato da inscrição, e para fins de comprovação dos requisitos exigidos nesse edital, deverão 

os candidatos apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia da Carteira de Identidade expedida por autoridade civil, profissional ou militar e cópia 

do CPF. 

b) Cópia de comprovante de residência que comprove o tempo mínimo de 02 (dois) anos de 

residência nesse Município, conforme preconizado nesse edital, seguido de comprovante atual, 

com prazo não inferior à 60 (sessenta) dias. 

c) Atestado de antecedentes criminais; 

d) Certificado de conclusão do ensino médio ou curso de nível superior; 

e) Declaração de órgão onde prestou serviço voluntário ou remunerado; Contrato de trabalho; 

carteira de Trabalho ou declaração do órgão empreendedor assinada pelos representantes legais, 

com a descrição das atividades desenvolvidas no atendimento à defesa dos direitos das crianças 

e adolescentes; 

f) Certidão de quitação eleitoral. 

7.1. Para fins do exigido no item “b”, serão considerados comprovantes de residência hábeis, 

faturas de água, energia elétrica, ou telefone. 

7.2. Em caso de comprovante de residência em nome de terceiros, deverá o candidato, por meio 

de documento hábil, comprovar o vínculo com o terceiro, seja parental, seja contratual. 

7.3. Os documentos entregues serão analisados e julgados pela comissão eleitoral, que deferirá, 

ou indeferirá, por meio de parecer fundamentado, do qual, caberá recurso no prazo de 02 (dois) 

dias, que será julgado pelo CMDCA, sem prejuízo do exercício do juízo de retratação por parte 

da comissão eleitoral. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO EXAME DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 

 

8. O exame de conhecimento específico se dará por meio de prova objetiva, de conhecimento 

específico, não sendo admitidas quaisquer outras modalidades de exame, observado somente as 

condições de exequibilidade às pessoas com deficiência. 

8.1. A prova será composta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha de igual valor de 

pontuação, envolvendo conhecimentos específicos sobre temas relacionados à criança e ao 

adolescente. Cada questão conterá cinco alternativas e somente uma será considerada correta, 

com valor de 1.0 (um ponto) para cada questão correta, perfazendo um total de 50 (cinquenta) 

pontos; 
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8.2. Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver no mínimo 25 (vinte e cinco) pontos na 

prova de múltipla escolha; 

8.3. As questões de conhecimentos específicos serão formuladas, com base nos seguintes temas: 

a) ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

b) Constituição Federal; 

c) Democracia e Cidadania; 

d) Doutrina da Proteção Integral; 

e) Atribuições do Conselho Tutelar e Trabalho em Rede; 

8.4. O Exame de conhecimento específico será aplicado pela Comissão Eleitoral do CMDCA, 

estando prevista para o dia 28 de agosto de 2016, com duração de 04 horas, estando previsto o 

seu início às 09horas e término às 13 horas, no Espaço Cidadania (Auditório Santos Dias), situado 

à Avenida Ipiranga, 151, Centro, Várzea Paulista/SP; 

8.5. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação do local de realização da 

prova e o comparecimento no horário determinado; 

8.6. Condições para realizar as provas: 

a) O comparecimento ao local designado para prestar as provas com antecedência mínima de 30 

(trinta) minutos do horário previsto para seu início; 

b) O candidato deverá estar munido de caneta esferográfica transparente de tinta indelével 

azul; 

c) Para realização da prova deverá apresentar documento oficial de identidade (original), com 

foto e assinatura, não sendo aceito cópias, ainda que autenticadas, nem tão pouco apresentação 

por meio digital. 

8.7. Para tais fins, do disposto no item “8.6, c)”, serão considerados documentos oficiais de 

identificação os seguintes: carteiras expedidas pelos Comandos Militares; pelas Secretarias de 

Segurança Pública; pelos Corpos de Bombeiros e pelas Polícias Militares; carteiras expedidas 

pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte; 

carteiras funcionais do Ministério Público e Magistratura; carteiras expedidas por órgão 

público que, por Lei Federal, sejam declaradas como identidade; e Carteira Nacional de 

Habilitação (modelo novo, com foto). 

8.8. Os documentos mencionados no tópico anterior deverão estar em perfeitas condições, de 

forma a permitir a identificação do candidato e sua assinatura. 

8.9. Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada para qualquer prova; 

8.10. Não serão realizados exames em locais diversos do indicado no item “8.4” deste edital, 

devendo, os que requereram condições especiais no ato da inscrição, serem atendidos no mesmo 

sítio de realização do exame. 
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8.11. Não será permitido o ingresso de candidato no local de realização das provas após o 

horário fixado para seu início. 

8.12. Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de ser eliminado 

do processo: 

a) Comunicar-se com os demais habilitantes ou pessoas estranhas ao concurso; 

b) Consultar livros, apontamentos ou material didático de qualquer espécie, ou qualquer outra 

fonte escrita ou digital e congêneres; 

c) Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, telefone celular, 

relógios digitais, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone 

ou outros equipamentos similares); 

d) Realizar o exame fazendo uso de protetores auriculares; 

e) Ausentar-se do recinto de realização da prova, ou transitar nas suas dependências, sem o 

acompanhamento do fiscal; 

f) Portar-se inconvenientemente, perturbando, de qualquer forma, o bom andamento dos 

trabalhos; 

g) Tratar com descortesia os examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades 

presentes, bem como os demais candidatos; 

h) Não devolver integralmente o caderno de prova contendo todas as páginas que lhes foram 

entregues; 

i) Ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo mínimo de 60 (sessenta) minutos do 

início da prova. 

8.13. Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou pessoas estranhas ao 

concurso nas dependências do local onde forem aplicadas as provas, devendo, as pessoas com 

deficiência, serem assistidas por pessoa designada pela organização do exame. 

8.14. O gabarito da prova será publicado por meio de Edital, pela via de comunicação 

estabelecida por este edital, em até 24h após a conclusão do exame. 

8.15. Será assegurado aos candidatos o direito a recursos tanto em relação à aplicação das 

provas, quanto em relação aos gabaritos, em petição devidamente fundamentada a qual deverá 

ser protocolada junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 

situado à Avenida Ipiranga, 151, Sala 01 do Espaço Cidadania,Centro, Várzea Paulista/SP, que os 

encaminhará para análise da Comissão Eleitoral do CMDCA, no prazo de 02 (dois) dia após a 

publicação. 

8.16. O recurso deverá conter, sob pena de indeferimento sumário: 

a) nome completo e número de inscrição do candidato; 

b) razões do recurso, com o (s) número (os) da (s) questão (ões) e exposição detalhada dos 

argumentos. 
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8.17. O prazo para publicação de gabarito definitivo, após julgamento de recursos é de até 48 

(quarenta e oito) horas, após o término do prazo recursal. 

9. DOS CANDIDATOS QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME 

DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 

9.1. O candidato que necessitar de atendimento especial no dia de aplicação do exame de 

conhecimento específico deverá indicar, no formulário de solicitação de inscrição, no período de 

inscrição, os recursos especiais necessários e comparecer à sede do CMDCA, à Avenida Ipiranga, 

151, Sala 01, do Espaço Cidadania, Centro, Várzea Paulista/SP, das 09 (nove) horas às 16 

(dezesseis) horas, pessoalmente ou por terceiro portador de procuração com poderes específicos 

para representação, e entregar laudo médico, original ou cópia autenticada, realizando 

requerimento contendo detalhadamente o necessário para o atendimento especial. 

9.2. O laudo médico, referido no subitem 9.1 deste edital, valerá somente para este exame de 

conhecimento específico e não será devolvido. Nesse caso, também não será fornecida cópia do 

referido laudo. 

9.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar no dia de aplicação do exame de 

conhecimento específico deverá realizar requerimento nos termos do item “9.1”, e, ainda, levar 

um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável 

pela guarda da criança, não podendo acessar o local da prova. A candidata que não levar 

acompanhante não fará o exame de conhecimento específico, não sendo autorizada a qualquer 

integrante da comissão, ou membro da equipe organizadora ou de apoio, assumir a guarda da 

criança. 

9.4. A solicitação de atendimento especial será executada segundo os critérios de viabilidade e 

de razoabilidade. 

9.5. Os requerimentos serão analisados pela Comissão Eleitoral, que, no mesmo prazo de 

divulgação do resultado da análise da documentação de inscrição, apresentará o seu parecer 

fundamentado, o resultado da análise dos requerimentos, seguindo o mesmo prazo de recurso de 

02 (dois) dias. 

 

CAPÍTULO IX 

DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS: 

 

10. Uma vez divulgados os resultados das etapas anteriores, e tendo o candidato logrado êxito 

em todas elas, será divulgada relação dos candidatos aptos ao processo de votação, sendo 

condição indispensável, para tanto, o atendimento das regras desse edital, principalmente no 

tocante ao exame de conhecimento. 
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10.1. Após divulgação da relação dos candidatos que serão submetidos à votação, iniciar-se-á a 

contagem do prazo de 02 (dois) dias para impugnação da candidatura por terceiro interessado. 

10.2. A impugnação deverá ser apresentada por requerimento dirigido à Comissão Eleitoral, que 

deverá conter os fatos e fundamentos pelos quais se impugna, bem como prova ou indício de 

prova documental das razões apresentadas, sob pena de não ser conhecida. 

10.3. Findo o prazo para recurso, o candidato terá 02 (dois) dias para apresentação de sua 

defesa, com as devidas razões, fatos e fundamentos. 

10.4. Apresentada a defesa, a Comissão Eleitoral, deverá deliberar por parecer fundamentado 

sobre o recurso apresentado. 

10.5. Publicada a decisão da Comissão Eleitoral sobre a impugnação, o candidato poderá, em 

prazo improrrogável de 02 (dois) dias, apresentar recurso ao CMDCA. 

10.6. Recebido o recurso, o CMDCA se reunirá, e deliberará, publicando sua decisão, da qual não 

caberá mais recurso. 

10.7. Uma vez julgados os recursos, será divulgada relação dos candidatos que estão aptos  ao 

processo de votação. 

 

CAPÍTULO X 

DA ELEIÇÃO: 

 

11. Considerar-se-ão aptos à submeter-se ao processo de eleição, somente os candidatos que 

tiverem suas inscrições deferidas e aproveitamento igual ou superior à 50% (cinquenta por cento) 

no exame de conhecimento específico. 

11.1. Os candidatos que atenderem as exigências do item “11.1” deste edital participarão do 

pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar, que será convocado pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante publicação na imprensa local; 

11.2. O pleito para escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado no dia, 25 de 

setembro de 2016, no horário compreendido entre 8 (oito) horas e 17 (dezessete) horas, 

mediante convocação por Edital da Comissão Eleitoral, designando o local das eleições; 

11.4. O voto será facultativo e secreto, devendo o eleitor votar em 1 (um) candidato, não 

havendo composição de chapas. 

11.5. Somente poderão votar eleitores do município que possuírem mais de 16 (dezesseis) anos 

de idade, e que estejam com a situação regular no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 

Paulo; 

11.6. A cédula a ser utilizada no pleito de escolha dos candidatos será confeccionada mediante 

modelo previamente aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
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e publicada dentro do período de realização do processo, em prazo obrigatoriamente anterior à 

votação; 

11.7. No dia da eleição não será permitida propaganda eleitoral que implique grave perturbação 

à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e propaganda enganosa; 

11.8. Será impugnada a candidatura, quando for constatada campanha não individual, 

configuração de chapa, explicitada, dentre outros, por material gráfico, meio eletrônico, redes 

sociais, gravação vocal ou em vídeo, “jingles”, entrevistas ou apresentações públicas e artigos 

pessoais ou em associações de dois ou mais candidatos; 

11.9. Será também impugnada a candidatura no caso de infração prevista no parágrafo 3° da Lei 

n°. 8.069/90: “No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é vedado ao candidato 

doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 

inclusive brindes de pequeno valor”; 

11.10. É proibido o transporte de eleitores por parte dos candidatos; 

11.11. O candidato que diretamente, ou por meio de terceiros, desobedecer às proibições 

estabelecidas neste Edital, poderá ter sua candidatura cassada pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do adolescente, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

11.12. É vedado aos atuais conselheiros tutelares e servidores públicos candidatos, utilizar-se de 

bens móveis ou equipamentos do poder público em benefício próprio ou de terceiros na 

campanha para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, restando igualmente vedada, a 

campanha em horário de serviço, sob pena de indeferimento da inscrição do candidato e 

nulidade de todos os atos dela decorrentes; 

11.13. As denúncias de irregularidades referentes ao processo de votação, devem ser 

encaminhadas ao Ministério Público, CMDCA e Comissão Eleitoral, que apreciarão com a máxima 

urgência. 

 

CAPÍTULO XI 

DA NOMEAÇÃO E POSSE: 

 

12. Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais recursos, a Comissão Eleitoral 

proclamará o resultado, providenciando a publicação dos nomes dos candidatos e respectivos 

votos; 

12.1. Considerar-se-á eleito para preenchimento da vaga de titular, o candidato que obtiver a 

maior votação, sendo havido como suplentes os 05 (cinco) candidatos subsequentes, observada a 

ordem resultante da eleição; 
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12.2. Em caso de empate na votação será considerado eleito o candidato que obtiver o melhor 

desempenho na prova de múltipla escolha, e, persistindo o empate, àquele que tiver idade 

maior; 

12.3. Ocorrendo vacância do cargo, assumirá o suplente que houver recebido o maior número de 

votos. 

12.4. Os conselheiros tutelares eleitos serão nomeados por ato do Prefeito Municipal para o 

exercício do mandato desde a data de posse até 09 (nove) de Janeiro de 2020 (dois mil e vinte), 

ao término do qual ou nos casos previsto em lei, serão destituídos conforme lei vigente. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

13. As afirmações incorretas ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a 

qualquer tempo, em especial por ocasião da investidura acarretarão a nulidade da inscrição, 

com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil 

ou criminal, assim como o candidato que não preencher os requisitos desse edital, constatados à 

qualquer tempo. 

13.1. Não serão dadas, por telefone, informações sobre o processo de escolha dos membros do 

conselho tutelar do Município. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os 

comunicados divulgados. 

13.2. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os 

atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha dos membros do Conselho 

Tutelar. 

13.2. O candidato deverá manter atualizado seu endereço, desde a inscrição até a publicação 

dos resultados finais junto ao CMDCA; 

13.3. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como as 

alterações em dispositivos legais e normativos, a ele posteriores, não serão objeto de avaliação 

no exame de conhecimento específico. 

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

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

madrasta e enteado; 

13.5. Todos os atos relativos ao presente processo, tais como avisos e resultados, serão 

publicados no site www.varzeapaulista.sp.gov.br, e na imprensa da região; 

13.6. Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente poderão ser feitas por 

meio de outro edital de retificação. 
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13.7. Os casos omissos, no âmbito de sua competência, serão resolvidos pela Comissão Eleitoral 

do CMDCA, sob a fiscalização do Ministério Público, ficando eleito o foro da Comarca de Várzea 

Paulista/SP. 

 

 

Várzea Paulista/SP, 01 de Agosto de 2016. 

 

 

 

Marcelo Canale 
Vice-Presidente do CMDCA 


