
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE OLINDA – PE – COMDACO. 

  

RESOLUÇÃO Nº 008/2019 - COMDACO  
 

Dispõe sobre a garantia dos candidatos aprovados em 
100% do curso de habilitação, em conformidade com o 
Edital – 001/2019, e aptos a participarem da prova 
objetiva (de conhecimentos específico e língua 
portuguesa) e da redação, no Processo de Escolha dos 
Membros do Conselho Tutelar no Município de Olinda 
– PE, gestão 2020/2024, tenham a classificação como 
média mínima de 6,0 (seis) no somatório das referidas 
provas.  

  

O Conselho municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Olinda – COMDACO, no 

uso de suas atribuições legais, em reunião plenária extraordinária, realizada na sede deste 

órgão, no dia 15 de agosto de corrente ano, após análises e discussões referentes a 

solicitação dos 24 (vinte e quatro) candidatos aptos a se submeterem as provas do processo 

de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Olinda – 2020/2024. 

 

Considerando as atribuições da Comissão Especial responsável para coordenar o processo de 
Escolha dos Novos Conselheiros Tutelares de Olinda, estabelecendo diretrizes e normas gerais 
para conduzir a realização dos trabalhos para o referido processo; 

Considerando o disposto no art. 139 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) 
e na Lei Municipal nº 5370/2003 e fundamentado na Resolução nº 002/2019 do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições;  

RESOLVE:  

1º) Unificar as notas da prova objetiva (conhecimento específico e língua portuguesa), 
perfazendo assim o total de 50 (cinquenta) questões, sendo 40 (quarenta) de conhecimento  
específico e 10 (dez) de língua portuguesa, com cada questão valendo 0,15 (zero vírgula 
quinze), totalizando a prova objetiva a nota máxima de 7,5 (sete vírgula cinco). Tendo a redação 
o valor máximo de 2,5 (dois vírgula cinco), contabilizando o somatório total de prova objetiva 
(conhecimento e língua portuguesa) e redação a nota máxima de 10 (dez). 

§ 1º - O(a) Candidato(a) que obtiver a média igual ou superior a 6,0 (seis) após a operação 
referida no Art. 1º, estará apto(a) a participar das próximas fases do Processo de Escolha dos 
Conselheiros Tutelares de Olinda – 2020/2024. 

 § 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Olinda, 16 de Agosto de 2019.   

 

____________________________________  

Adja Coutinho  

Presidente Interina do COMDACO  
 


