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RESOLUÇÃO Nº 007 / 2015 

Dispões sobre 1º Processo de 

Escolha Unificado dos Membros dos 

Conselhos Tutelares do Município de 

Olinda, em data unificada no 

território Nacional da Republica 

Federativa do Brasil, no dia 04 de 

outubro de 2015, suas etapas e dá 

outras providências.  

O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de 
Olinda – COMDACO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Municipal nº. 4.777/91 de 20 de Maio de 1991, Lei Municipal 4.985/95 de 05 de 
Janeiro de 1995, Lei municipal 5.370/03; Lei municipal 5.820/13, o inciso XX 
do Art 3º do Regimento Interno do COMDACO e Leis Federais nº 8.069/90; 
12.696/12 e as Resoluções 113/06, 152/12 e 170/2010 de 10 de dezembro de 
2014 do CONANDA: 

Considerando que o Conselho Tutelar constitui-se em órgão essencial 
do Sistema de Garantia dos Direitos, concebido pela Lei nº 8.069, de 13 de 
julho 1990;  

Considerando que o Conselho Tutelar e os Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente são resultado de intensa mobilização da sociedade 
brasileira no contexto de luta pela democracia participativa, que busca efetivar 
a consolidação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e a implementação das políticas públicas em âmbito local;  

Considerando a necessidade de fortalecimento dos princípios 
constitucionais da descentralização político-administrativa na consolidação da 
proteção integral infanto-juvenil em âmbito municipal, outorgado pela Lei 
municipal 5370/03 alterada pela lei 5820/13;  

Considerando os princípios fundamentais da República Federativa do 
Brasil, em especial a prevalência dos direitos humanos, o respeito à 
diversidade e à dignidade da pessoa humana;  

Considerando a atribuição do COMDACO de estabelecer diretrizes e normas 
gerais quanto à política municipal de atendimento à criança e ao adolescente, 
resolve: 

 DO OBJETO 

Art 1º Publicar EDITAL de convocação, normatização e regulamento para o 1º 
Processo de Escolha unificado dos membros do Conselho Tutelar do Município 
de Olinda, para mandato de 4 anos, no quadriênio 2016/2019 sob 
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responsabilidade do Conselho Municipal dos direitos das crianças e 
adolescentes de Olinda (COMDACO), sob a fiscalização do Ministério Público 
de Pernambuco, que atua perante o Juízo da Infância e Juventude da Comarca 
de Olinda. 

DAS INSTÂNCIAS DECISÓRIAS:  

Art.2º-São consideradas Instâncias Decisórias: 

I – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Olinda – COMDACO, que funcionará como última instância, não cabendo na 
esfera administrativa, recursos contra suas decisões; 

II – Comissão Especial, composta de acordo com a alínea “D” parágrafo 1º 
Artigo 7º, capítulo II da resolução 170 de 10 de dezembro de 2014 do 
CONANDA, aprovada através de resolução do COMDACO nº 03/2015. A 
Comissão Especial tem composição paritária e sua atribuição principal é a 
realização do Processo de Escolha que compreende: I - realizar reunião 
destinada a dar conhecimento formal das regras do processo de escolha aos 
candidatos considerados habilitados, que firmarão compromisso de respeitá-
las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local; II - 
estimular e facilitar o encaminhamento de notificação de fatos que constituam 
violação das regras de divulgação do processo de escolha por parte dos 
candidatos ou à sua ordem; III - analisar e decidir, em primeira instância 
administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos em 
todas etapas do certame; IV - providenciar a confecção das cédulas, conforme 
modelo a ser aprovado; V - escolher e divulgar os locais do processo de 
escolha; VI - selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos 
municipais, os mesários e escrutinadores, bem como, seus respectivos 
suplentes, que serão previamente orientados sobre como proceder no dia do 
processo de escolha; VII - solicitar, junto ao comando da Polícia Militar ou 
Guarda Municipal local, a designação de efetivo para garantir a ordem e 
segurança dos locais do processo de escolha e apuração; VIII - divulgar, 
imediatamente após a apuração, o resultado oficial do processo de escolha; e 
IX - resolver os casos omissos. A Comissão terá seu trabalho encerrado após a 
divulgação no Diário Oficial ou em meio equivalente, do conselheiros tutelares 
titulares, conforme artigo 3º deste edital, escolhidos e suplentes em ordem 
decrescente de votação. 

DO CONSELHO TUTELAR 

Art. 3º - O presente Edital tem como objetivo preencher 10(dez) vagas para a 
função de Conselheiro(a) Tutelar TITULARES do município de Olinda, com 
atribuições funcionais, Jornada de Trabalho, direitos previdenciários e 
trabalhistas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 
8.069/90), lei federal 12696/12 e leis municipais 5370/2003 e alterações 
contidas na lei municipal 5809/2012, com remuneração e vencimentos brutos 
inicial de R$ 2.220,00 (Dois mil duzentos e vinte reais), para mandato de 4 
(quatro) anos quadriênio 2016/2019 para composição dos 02(dois) Conselhos 
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Tutelares, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional e encarregado de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente, abrangendo todo 
o município de Olinda, dividido em 02(duas) Meso-regiões Político 
Administrativa especificadas abaixo:  

I - 05(cinco) vagas de Conselheiro (a)s Tutelares para a Meso-Região Político 
Administrativa – 01, abrangendo os bairros de Caixa D’ Água, Alto da Bondade, 

 São Benedito, Passarinho, Alto Sol Nascente, Aguazinha, Sapucaia, Águas 
Compridas, Alto da Conquista, Peixinhos, Sítio Novo, Salgadinho, Jardim Brasil 
I, II, III e V, Vila Popular, Ouro Preto–Jatobá;                                               

II - 05 (cinco) vagas de Conselheiro (a)s Tutelares para a Meso-Região Político 
Administrativa – 02, abrangendo os bairros de Jardim Fragoso, Bultrins, Alto da 
Nação, Jardim Atlântico, Casa Caiada, Bairro Novo, Monte, Guadalupe, 
Amparo, Bonsucesso, Carmo, Varadouro, Amaro Branco, Santa Tereza, Sítio 
Histórico, Zona Rural, Tabajara e Rio Doce; 

Art 4º - As vagas referidas no art. 3º desta resolução serão preenchidas pelos 
10(dez) candidato(a)s apto(a)s, aprovado(a)s nas etapas eliminatórias e mais 
votados no sufrágio universal e direto pelo voto facultativo e secreto dos 
eleitores do município de Olinda no dia 04 de Outubro de 2015 que serão 
considerados TITULARES e os demais SUPLENTES, respeitando a ordem 
decrescente de votação.  
 
Parágrafo 1º - Os candidatos considerados SUPLENTES poderão assumir a 
titularidade em caso de Criação de novos Conselhos Tutelares ou vacância nas 
hipóteses previstas na legislação em vigor.  
 

Parágrafo 2º: - O COMDACO definirá em conjunto com os novos Conselheiros 
Eleitos, em quais das regiões serão lotados (Região 01 ou Região 02), 
conforme art 3º deste edital.  
 

Parágrafo 3º: 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, conforme previsto no Art.140 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 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 
170/2014, publicada pelo CONANDA. Estende-se o impedimento da disposição 
acima ao conselheiro tutelar que tenha as relações dispostas com autoridade 
judiciária e com o representante do Ministério Público com atuação na Justiça 
da Infância e da Juventude da mesma Comarca. 

   
DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA: 
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Art.5º. São requisitos EXIGIDOS, nos termos deste edital, para ser 
candidato(a)s a Conselheiro(a) Tutelar:  

I – Ter residência fixa e domicílio eleitoral de no mínimo 01 (um) ano no 
município de Olinda, comprovada documentalmente no ato da inscrição. 

II – Ter 21(vinte e um) anos de idade completos até a data de inscrição; 

III- Reconhecida militância e experiência mínima de 01(um) ano, na defesa e 
no atendimento dos direitos das crianças e adolescentes, comprovada no ato 
da inscrição, em DECLARAÇÃO PADRÃO FORNECIDA PELO COMDACO, 
atestadas por 02 (duas) entidades da sociedade civil olindense, cadastradas, e 
regularizadas no COMDACO há mais de três anos e em pleno funcionamento 
que trabalhem na defesa, promoção e atendimento às crianças e adolescentes, 
assinadas pelo responsável com firma reconhecida em cartório, ou 01(uma) 
declaração do poder público municipal, estadual ou federal. 

IV- Estar em dias com as obrigações eleitorais 

V– Ter concluído no mínimo o ensino médio (2º grau) ou equivalente, 
apresentando no ato da inscrição, original e xérox da ficha(19), certificado de 
conclusão do ensino MÉDIO, expedida por Órgão competente. 

VI – Ter Reconhecida Idoneidade Moral e Civil; 

VII- Ser APROVADO em todas as etapas, disposta no Art. 7º deste EDITAL. 

Parágrafo Único: o(a)s pré-candidato(a)s que já exerceram ou exercem a 
função de Conselheiro(a)s Tutelares, deverá apresentar declaração expedida 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos Humanos, em 
virtude do vínculo administrativo, ou cópia do ato de nomeação de Conselheiro 
Tutelar de Olinda, desde que não respondeu ou responda a nenhum inquérito 
administrativo, esta declaração substituirá o contido no inciso III do Artigo 5º 
deste edital.  

Dos Impedimentos: 

Art. 6º. Serão impedido (a)s de se candidatar: 

I – Os Incapazes na forma da Lei;  

II – O(a)s atuais Conselheiros (a)s Municipais de Direitos da Criança e do 
Adolescente de Olinda (titulares ou suplentes), exceto em caso de renúncia 
com antecedência mínima de (180)cento e oitenta dias antes do lançamento 
deste Edital; 

III – Atuais Conselheiros (a)s Tutelares, que já estejam no exercício do 2º 
(segundo) mandato consecutivo e tiverem exercido um mandato e meio, salvo 
os que se enquadrem no artigo 24 da Lei Municipal nº 5.370/2003 alterado pela 
lei 5.809/2012; 
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IV – Os condenados administrativamente e/ou criminalmente, com sentença 
transitada em julgado;  

V – Os membros da Comissão Especial, estabelecido no item II do art.2º deste 
edital;  

DAS ETAPAS, CALENDÁRIOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. 

Art. 7º Serão consideradas etapas do processo de escolha unificado dos 
membros do conselho tutelar para mandato de 04 anos, no quadriênio 
2016/2019, conforme artigo 2º deste edital: 

I – Etapa 01 – INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTOS; 

II- Etapa 02 – ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA; 

III – Etapa 03 – EXAME DE SELEÇÃO ELIMINATÓRIO; 

IV – Etapa 04 – DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA - 
04/10/2015 

V – Etapa 05 – CURSO DE HABILITAÇÃO – FORMAÇÃO INICIAL 

VI – Etapa 06 - DIPLOMAÇÃO E POSSE – 10 DE JANEIRO DE 2016. 

 

ETAPA 01 

DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

Art. 8º - As inscrições serão efetuadas, presencialmente, nos dias úteis de 
13/04/2015 à 08/05/2015, das 9h às 16h(Horário Oficial de Brasília), na Sede 
do COMDACO, situado na Rua Professor José Cândido Pessoa nº 1388, Bairro 
Novo-Olinda/PE, CEP 53.030-020. 

Art. 9º - Para inscrever-se, o (a) pré-candidato (a) deverá apresentar original e 
cópia dos seguintes documentos: (exceto as certidões e declarações que 
deverão ser entregues somente original): 

I – Comprovante de Residência no Município de Olinda em nome do candidato, 
do cônjuge, do pai ou mãe ou com a apresentação de documentos que 
comprovem o vínculo do candidato com o imóvel, de no mínimo 01(um) ano. 

II - Cédula de Identidade; 
 
III - Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

IV - Título de Eleitor expedido pelo Cartório Eleitoral de Olinda; 
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V - Certificado de reservista, (candidato do sexo masculino) devidamente 
atualizado; 

VI - Certidões Negativa das Justiças: Federal; Estadual; Militar; Eleitoral; 
Antecedentes Criminais, expedido pelo Órgão oficiais competentes; 

VII - Certificado de conclusão do ensino médio (2º grau) ou equivalente 
(acompanhado da ficha 19) fornecido por estabelecimento de ensino, 
reconhecido pelas Secretarias de Educação Municipais, Estaduais e Ministério 
da Educação; 

VIII– Carteira de Trabalho, (cópias da folha de Identificação, qualificação civil e 
páginas de contrato de trabalho). 

IX – DECLARAÇÃO PADRÃO FORNECIDA PELO COMDACO, atestadas por 
02 (duas) entidades da sociedade civil olindense, cadastradas, e regularizadas 
no COMDACO há mais de três anos e em pleno funcionamento que trabalhem 
na defesa, promoção e atendimento às crianças e adolescentes, assinadas 
pelo responsável com firma reconhecida em cartório, ou 01(uma) declaração 
do poder público municipal, estadual ou federal, reconhecendo a militância e 
experiência do pré-candidato na defesa, promoção e atendimento às crianças 
e adolescentes, no mínimo de (01) um ano; 

X – O(a) pré-candidato(a) que não se enquadre no inciso IX do art. 9º, mas 
que exerceu atividade voltada ao público com criança ou adolescente em 
serviços, programas ou projetos do poder público Municipal, Estadual e 
Federal,  deverá apresentar 01 (uma) declaração do citado órgão.  

Parágrafo 1º: A inscrição vale para todo e qualquer efeito, como forma 
expressa de concordância por parte do(a) pré-candidato(a) de todas as 
condições, normas e exigências estabelecidas neste edital. 

Parágrafo 2º: Será cancelada a qualquer tempo, a inscrição e todos os efeitos 
dela decorrentes, caso seja comprovado que o(a) pré-candidato(a)apresentou 
declaração falsa. Caso a entidade concedente for conivente ao ato citado 
anteriormente, sofrerá as sanções previstas no regimento interno do 
COMDACO. 

Parágrafo 3º: Todos os Pré-candidatos inscritos para concorrerem ao pleito, 
terão ciência de que seus nomes serão colocados à disposição da Comissão 
Organizadora/Eleitoral onde a qualquer tempo, poderão passar por uma 
sindicância a respeito de sua conduta moral e experiência profissional. 

Parágrafo 4º: A veracidade das informações prestadas na Inscrição é de total 
responsabilidade do candidato. 

ETAPA 02 

DA SEGUNDA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 



 
 
 

 
 Lei Municipal nº: 4.777/91 de 20 de maio de 1991 

 Rua Professor José Cândido Pessoa, 1388 – Bairro Novo - Olinda - PE, CEP: 53.030-020  

CNPJ nº: 10.404.184/0002-90    Fone: (81) 3305-1054, Fone/Fax: 3305-1053  

E-MAIL: comdaco@ig.com.br 

Art. 10º A documentação exigida, conforme Art. 9º deste edital, será analisada 
individualmente pela Comissão Especial, que emitirá parecer APTO ou 
INAPTO à participar da ETAPA 03, conforme disposto no Art. 7º deste edital; 

Parágrafo Único - Será considerado APTO e habilitado a participar da  etapa 
03, o pré-candidato(a) que cumprir todas exigências especificadas nos artigos 
5º exceto Inciso VII, artigos  8º e 9º e não se enquadrem no artigo 6º, deste 
edital. 

Art.11º A análise da documentação exigida será realizada no prazo de 20 
(vinte) dias após o encerramento do prazo para recebimento da 
documentação, conforme artigo 6º deste edital. 

Art. 12º A lista dos pré-candidato(a)s habilitado(a)s para participarem da Etapa 
03 do Processo de Escolha Unificado dos membros do Conselho tutelar, 
regido por este edital, será publicada no dia 08/06/2015, a partir das 13:00hs, 
na sede do COMDACO e divulgada de acordo com a legislação em vigor. 

Art. 13º A partir da publicação da lista dos habilitados e não habilitados a 
participar do processo de escolha, conforme artigo anterior no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, até o dia 12/06/2015 às 17:00hs (Horário de Brasília), 
qualquer cidadão, maior de 18 anos e legalmente capaz poderá requerer a 
impugnação do postulante, em petição devidamente fundamentada composta 
de provas comprobatórias. 

Art.14º O pré-candidato (a) impugnado (a) terá 05 (cinco) dias após ser 
notificado pela comissão especial para apresentar sua defesa. 

Art. 15º A Comissão Especial, se necessário, poderá ouvir testemunhas 
eventualmente arroladas, determinar a juntada de documentos e a realização 
de outras diligências. 
 

Art. 16º Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o 
postulante será excluído sumariamente do Processo de Escolha em Data 
Unificada, sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade 
competente para apuração e a devida responsabilização legal. 

Etapa 03 

EXAME DE SELEÇÃO ELIMINATÓRIO 

Art.17º O Exame de Seleção Eliminatório consiste em avaliar o conhecimento 
dos pré-candidato(a)s e as suas habilidades para o desempenho da função 
Conselheiro (a) Tutelar do município, conforme artigo 3º deste edital. Esta 
etapa será dividida em (03) três exames de caráter eliminatório. 

I - Exame 01 - A avaliação escrita composta por 60 questões objetivas de 
múltipla escolha valendo 01 ponto cada, que será aplicada no dia 05/07/2015, 
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no horário das 8:30h às 12hs em local de fácil acesso, informado à tempo, 
pela comissão especial, com conteúdo programático nas alíneas abaixo: 

a)- Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8069/90); 

 
b) - Constituição da República Federativa do Brasil (1988); 

I -Título I - Dos Princípios Fundamentais; 

II - Titulo II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

III - Capitulo I - Dos direitos e deveres individuais e coletivos; 

IV - Capitulo II - Dos direitos sociais. 

V -Título III - Da Organização do Estado 

VI - Capitulo I - Da organização político-administrativa. 

VII -Título VIII - Da Ordem Social 

VIII -Capitulo II - Seção IV - Assistência Social  

c) – Sistema Único de Assistência Social (SUAS); 

d) – Sistema Único de Saúde (SUS); 

e) – Plano Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH 3) 

f) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e suas alterações;  

g) – Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente; 

g) Informática básica (Windows, Word, Excel e Internet); 

II – Exame 02: Redação Dissertativa de próprio punho que deverá conter no 
mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas com o tema a ser definido pela 
Comissão Especial, apresentados aos candidatos no momento da realização 
do referido exame que ocorrerá no dia 26/07/2015 das 08:30hs às 12hs em 
local de fácil acesso, informado à tempo, pela comissão especial. A redação 
valerá 100 pontos de acordo com os seguintes critérios: 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO TOTAL 

Domínio da norma padrão da língua 
portuguesa; 

20 PONTOS 

Compreensão da proposta de 
redação; 

20 PONTOS 
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Seleção e organização das 
informações; 

20 PONTOS 

Demonstração de conhecimento da 
língua necessária para argumentação 
do texto 

20 PONTOS 

Elaboração de uma proposta de 
solução para os problemas 
abordados, respeitando os valores e 
considerando as diversidades 
socioculturais 

20 PONTOS 

TOTAL DE PONTOS DA REDAÇÃO 100 PONTOS 

 

III - Exame 03 : Comprovação prática de uso operacional dos softwares: 
Windows, Word, Excel e Internet. Esta etapa ocorrerá no dia 16/08/2015 das 
08:30hs às 12hs, em local de fácil acesso, informado à tempo pela comissão 
especial, analisadas conforme os seguintes critérios: 

CRITÉRIOS PONTOS TOTAIS 

1-Domínio na transcrição de um texto 
de 50 linhas, conforme modelo 
proposto pela comissão especial no 
software Word e salvo, pelo pré-
candidato, na Área de Trabalho do 
Computador, com o Título: “Processo 
de Escolha CT Olinda 2015”. 

15 PONTOS 

2-Domínio na transcrição de uma 
tabela em Excel, conforme modelo 
proposto pela comissão especial e 
salvo, pelo pré-candidato, na Área de 
Trabalho do Computador, com o 
Título: “Processo de Escolha CT 
Olinda 2015”. 

15 PONTOS 

3-Domínio na realização de pesquisa 
na Internet conforme Tema proposto 
pela comissão especial e salvo, pelo 
pré-candidato, na Área de Trabalho 
do Computador. 

15 PONTOS 

4 –Domínio no acesso a email 
informado pela Comissão Especial 
anexando o resultado dos itens 1,2,3 

25 PONTOS 
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do referido artigo e os enviando ao 
email proposto pela comissão 
especial.  

5 – Domínio na execução plena das 
atividades propostas anteriormente, 
nos itens: 1,2,3 e 4 no tempo máximo 
de 120 minutos. 

30 PONTOS 

TOTAL DE PONTOS DO EXAME 03 100 PONTOS 

 

Parágrafo 1º ser aprovado e ser CANDIDATO(A), o concorrente terá que 
atingir um percentual mínimo de 60% de acertos, em cada exame (01, 02 e 03) 
do Exame Eliminatório para Pré-Candidato à função de Conselheiro (a)Tutelar, 
promovido pelo COMDACO, propostos no artigo 17º deste edital. 

Parágrafo 2ºO COMDACO poderá contratar assessoria especializada para 
aplicar as etapas do processo sob a coordenação e responsabilidade da 
Comissão Especial. 

EVENTOS DO PROCESSO 2015 DATAS 

Publicação do Edital  06/04/2015 

Período de Inscrição (Etapa 01) 13/04/2015 à 08/05/2015 

Análise da Documentação Exigida 
(Etapa 02) 

De 11/05/2015 à 08/06/2015 

Publicação da Relação dos 
Aprovados na Etapa 02 (Art. 17º) 

Dia 08/06/2015 às 13:00hs 

Prazo para Recurso e Impugnações 
(Etapa 02) 

De 08/06/2015 das 13:00hs à 
12/06/2015 às 17:00hs 

Prazo para defesa das impugnações 05 dias úteis após recebimento de 
notificação do candidato. 

Lista final dos Pré-candidato(a)s 
habilitados a participar da Etapa 03, 
em ordem alfabética; 

30/06/2015 a partir das  13:00hs 

Realização do Exame 01 da Etapa 03 05/07/2015 de 08:30hs às 12:00hs 

Lista dos candidatos Aprovados no 
Exame 01 da Etapa 03 (Art. 17º) 

15/07/2015 a partir das 13:00hs 

Prazo para Recurso do resultado do 
Exame 01 da Etapa 03. 

16/07/2015 das 08:00 às 17:00hs 

Lista Final dos Pré candidatos 
Habilitados a Participar do Exame 02 
da Etapa 03 (Art 17º)em ordem 
Alfabética 

20/07/2015 a partir das 13:00hs 

Realização do Exame 02 da Etapa 03 26/07/2015 de 08:30 às 12:00hs 

Lista dos pré-candidatos Aprovados 
no Exame 02 da Etapa 03 (Art. 17º) 

03/08/2015 a partir das 13:00hs 

Prazo para Recurso do resultado do 04/08/2015 das 08:00 às 17:00hs 
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Exame 02 da Etapa 03. 

Lista Final dos Pré candidatos 
Habilitados a Participar do Exame 03 
da Etapa 03 (Art 17º) em ordem 
Alfabética; 

05/08/2015 a partir das 13:00hs 

Realização do Exame 03 da Etapa 03 16/08/2015 das 08:30 às 12:00hs 

Lista dos pré-candidatos Aprovados 
no Exame 03 da Etapa 03 (Art. 17º) 

24/08/2015 a partir das 13:00hs 

Prazo para Recurso do resultado do 
Exame 03 da Etapa 03. 

25/08/2015 das 08:00 às 17:00hs 

Lista Final dos Pré candidatos 
Habilitados a Participar da Etapa 04 
(Art 18º) em ordem Alfabética 

26/08/2015 a partir das 13:00hs 

Divulgação da lista de CANDIDATOS 
aptos a participar da Etapa 04 

27/08/2015 a partir das 13:00hs. 

Período permitido para Campanha 
Eleitoral proposto na etapa 04 

01/09/2015 à 03/10/2015 até as 
22:00hs 

Eleição 04/10/2015 das 08:00hs as 17:00hs 

Diplomação e Posse dos eleitos 10 de Janeiro de 2016 

 

Art.18º - O(a) pré-candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a 
realização dos exames da Etapa 03, com meia hora de antecedência, devendo 
estar munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material 
transparente, de um documento oficial original de identificação com foto e do 
comprovante de inscrição, não sendo permitido o uso de aparelhos celulares, 
eletrônicos, ou similares.  

Art.19º: O fechamento dos portões, nos locais de aplicação de cada exame da 
(Etapa 03) ocorrerá impreterivelmente às 8:00hs, de acordo com o horário 
oficial de Brasília. 

Art.20º - Ao término de cada etapa da avaliação, o(a) pré–candidato(a) 
entregará o material ao fiscal de sala, que recolherá para a coordenação de 
aplicação dos certames.   

Art. 21º - Serão anuladas questões não respondidas, rasuradas e questões 
que contenham mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 

Art. 22º - Será eliminado (a) do Exame de Seleção Eliminatório, em qualquer 
dos exames o(a)pré-candidato(a) que, além das demais hipóteses previstas 
neste Edital, incidirem nas hipóteses abaixo: 

I – Apresentar-se após o horário estabelecido para realização do exame; 

II -Apresentar-se em outro local de realização do exame; 

III – Não comparecer à prova de seleção prévia, seja qual for o motivo; 
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IV – Não apresentar um dos documentos de identificação exigidos nos termos 
deste Edital, para a realização da avaliação; 

V – Ausentar-se do local de cada exame da Etapa 03, antes do horário 
estabelecido pela comissão especial;  

VI – Se for surpreendido (a) em comunicação com outras pessoas ou 
portando/utilizando-se de equipamentos eletrônicos, livros, notas ou impressos 
não permitidos; 

VII – Não devolver integralmente o material solicitado; 

VIII – Perturbar o sossego alheio, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

Art.23º - Em caso de questões eventualmente anuladas pela comissão 
especial,as mesmas serão desconsideradas para todo (a)s candidato (a)s. 

Art.24º- As salas da avaliação prévia e os corredores serão fiscalizados por 
pessoas devidamente credenciadas pelo COMDACO, sendo vedado o ingresso 
de pessoas estranhas; 

Art.25º- Não haverá segunda chamada para nenhuma das Etapas do Processo 
de Escolha regido por este edital; 

Art.26ºA divulgação da relação final dos CANDIDATOS aptos a participar da 
Etapa IV do processo de escolha mediante sufrágio universal e direto, pelo voto 
facultativo e secreto dos eleitores do município de Olinda acontecerá no dia 
27/08/2015 na sede do COMDACO sito Rua José Cândido Pessoa, nº 1388 em 
Bairro Novo – CEP 53030-020 publicada de acordo com a legislação em vigor.  
 
 

Etapa 04 

DIA DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA - 04/10/2015 

Art. 27º Esta etapa consiste em sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo 
e secreto dos eleitores do município de Olinda, a ser realizado no dia 
04/10/2015, das 08:00hs às 17:00hs seguindo determinações deste edital e 
Regimento Eleitoral publicado posteriormente pela Comissão Especial; 
 
Art.28º O presente sufrágio eleitoral proposto no artigo anterior se dará sob as 
normas regulamentadoras do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco Lei 
9.504/97 compreendidos nos Artigos 36 ao 57, e as determinações contidas 
neste edital e regimento eleitoral publicados posteriormente pela comissão 
especial; 

 

  Do(a) Eleitor(a): 
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Art.29º - Só poderão votar o(a)s eleitor(a)s de Olinda, cujos nomes constem da 
relação fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral-(TRE). 

Art.30º- O(a)s eleitores (a)s votarão mediante apresentação do título eleitoral 
acompanhado obrigatoriamente de documento oficial de identificação com foto. 

Art.31º: O eleitor só poderá votar em apenas um candidato, independente do 
bairro que ele ou o candidato resida, pois o voto será universal. 

Art.32º: Não poderá votar o eleitor que portar apenas o título. Porém, na falta 
do título, votará com documento oficial original de identificação com foto. 

DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO 

Art.33º - Haverá no mínimo 02(dois) locais de votação por cada ZONA 
Eleitoral.  

Art.34º - Em cada prédio que funcionará como local de votação haverá uma 
relação das Zonas/Seções eleitorais ali instaladas. 

Art.35º - O(a) eleitor(a), após ser identificado(a) pelo(a)s mesário (a)s, assinará 
a lista de votante e exercerá o seu direito de voto. 

Art.36º - O(a) eleitor(a) que não souber ou não puder assinar o seu nome, 
colocará a impressão digital do dedo polegar direito no local próprio na relação 
de votação. 
 
Art.37º- Será terminantemente proibido no recinto da votação e até a distância 
de 200(duzentos) metros dele, qualquer tipo de propaganda de candidatos(a) e 
ou convencimento dos(a) eleitores. 
 
Art.38º- As áreas de votação e apuração contarão com a presença de fiscais, 
os quais portarão identificação, podendo exigir que seja registrado em ata as 
irregularidades verificadas. 
 

Da Campanha Eleitoral: 

Art.39º- O(a)s candidatos(as), poderão promover suas campanhas eleitorais 
entre os dias 01/09/2015 à 03/10/2015 até as 22:00hs, respeitando-se o 
previsto neste edital; 

Parágrafo Único: O pré-candidato(a) ou candidato(a) que promover campanha 
eleitoral fora dos prazos previstos no art. 20º desta Resolução, e que venha a 
ser denunciado, caso seja constatado, o mesmo será advertido a destruir de 
imediato a propaganda irregular e em caso de reincidência, terá sua inscrição 
cassada.   

Art.40º- A Comissão Eleitoral suspenderá e ou apreenderá de imediato, toda a 
propaganda injuriosa, difamatória, apresentada por um dos candidatos contra 
outro concorrente, inclusive se constatado o abuso ou aliciamento do eleitor por 
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abuso do poder econômico, o autor do crime, poderá ter sua candidatura 
cassada. 

Parágrafo Único: Será considerado abuso do poder econômico, o candidato 
que transportar ou proporcionar o deslocamento do eleitor através de Kombi, 
Vans, Ônibus ou outro meio de transporte em aglomerados de pessoas, bem 
como compra de voto em dinheiro ou ainda pagamento de comida ou bebida 
em virtude do incentivo ao voto do eleitor. Caso seja comprovada esta prática, 
o denunciado perderá o registro da candidatura ou até mesmo o mandato. 

Da Apuração 

Art.41º - Encerrada a votação e elaborada a respectiva ata, as urnas serão 
conduzidas pelo presidente da Mesa Receptora, que deverá ser acompanhada 
por fiscais, ao local previamente indicado pelo COMDACO, onde terá início 
imediato o processo de apuração dos votos, que deverá contar com a 
fiscalização da 1ª Promotoria da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Olinda. 

Art.42º - Concluída a apuração, será lavrada ata final dos resultados que 
seguirá assinada pelos membros da Comissão de Escolha do(a)s 
Conselheiro(a)Tutelares, e pelo Representante do Ministério Público  sendo 
encaminhada ao Pleno do COMDACO, reunido em sessão permanente 
durante todo o dia da apuração, com o objetivo de referendar o resultado da 
eleição. 
 
Art. 43º- Proclamado o resultado e verificando-se algum caso de impedimento, 
conforme previstos neste Regimento, serão nomeados (a)s e empossado(a)s 
o(a)s suplente(s), respeitando-se a ordem DECRESCENTE DE VOTAÇÃO. 
 

 
Etapa 05 

CURSO DE HABILITAÇÃO – FORMAÇÃO INICIAL 

Art.44º - Os Conselheiros Tutelares eleitos participarão de um curso de 
formação continuada, no período a ser definido pelo COMDACO. 

Etapa 06 

DIPLOMAÇÃO E POSSE – 10 DE JANEIRO DE 2016 

Art.45° - Os Conselheiros Tutelares eleitos serão empossados oficialmente 
pelo Chefe do Poder Executivo ou alguém designado por ele, no dia 10 de 
Janeiro de 2016, preferencialmente no Pálacio dos Governadores situado na 
Rua de São Bento nº 123, Varadouro – Olinda Pernambuco ou em local 
designado por ele. 



 
 
 

 
 Lei Municipal nº: 4.777/91 de 20 de maio de 1991 

 Rua Professor José Cândido Pessoa, 1388 – Bairro Novo - Olinda - PE, CEP: 53.030-020  

CNPJ nº: 10.404.184/0002-90    Fone: (81) 3305-1054, Fone/Fax: 3305-1053  

E-MAIL: comdaco@ig.com.br 

Art.46º Os conselheiros eleitos deverão declarar oficialmente, depois de 
confirmado sua eleição e antes da posse, assinar DECLARAÇÃO de  
dedicação exclusiva na função proposta neste edital 

Art.47º: Serão impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, 
ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, 
durante o cunhado, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 

Art.48º- Para serem nomeados e tomarem posse, todos(as) o(a)s 
Conselheiro(a)s titulares e suplentes assinarão termo de compromisso com a 
função CONSELHEIRO (A) TUTELAR de acordo com as previsões legais em 
vigor. 

Das Disposições Finais: 

Art.49º - O COMDACO promoverá a abertura de processo administrativo para 
apurar quaisquer denúncias inscritas contra candidato (a)s, assegurando-lhes o 
contraditório e a ampla defesa, após o encerramento de todo o processo 
eleitoral e até mesmo depois de empossados, isto em caso de denúncias 
formalizadas por terceiros. 
 
Art. 50º - A candidatura a Conselheiro (a) Tutelar de Olinda é pessoal, 
intransferível e individual, não permitindo composição de chapas. 
 

Art.51º- Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial que se 
houver necessidade, consultará o pleno. 

 Art.52º- Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a 04/04/2015. 

 
Olinda, 06 de Abril de 2015. 

 

 

IGOR CORREIA DOS PRAZERES                                                                                                                     

Presidente do COMDACO 


