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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS E 
CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS, 
GOIÁS | GESTÃO 2020 – 2024 

 

 
Dispõe sobre a Convocação do Processo de Escolha dos Conselheiros e 

Conselheiras Tutelares do Município de Divinópolis de Goiás, Goiás, 

gestão 2020-2024 a realizar-se no dia 6 de outubro de 2019, e dá outras 

providências. 

 
 

O CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal n.º 213, de 08 de 
novembro de 2002 e suas alterações, o Regimento Interno e a deliberação, por unanimidade, dos 
Conselheiros presentes na Assembleia Ordinária realizada no dia 04 de abril de 2019, e 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 
O processo de escolha/eleição para provimento dos cargos de Conselheiros e Conselheiras 

Tutelares do Município de Divinópolis de Goiás-GO, organizado pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e Coordenado pela Comissão Eleitoral designada 

pelo referido Conselho, observará as normas da Lei Federal n.º 8.069/1990 e da Lei Municipal n.º 

213, de 08 de novembro de 2002 e suas respectivas alterações e, o que prescreve este Edital; 

FAZ PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS(AS) INTERESSADOS(AS), QUE SE 

ACHAM ABERTAS, de 22 de ABRIL de 2019 a 28 de MAIO de 2019(22.04.2019 a 

28.05.2019), as inscrições para concorrerem ao processo de escolha para provimento de cinco (05) 

cargos de Conselheiros (as) Tutelares do Município de Divinópolis de Goiás, Goiás. 

 

1. DOS REQUISITOS 

1.1. São requisitos para candidatar-se a exercer as funções de membros (as) dos Conselhos 

Tutelares do Município de Divinópolis de Goiás, Goiás: 

I – reconhecida idoneidade moral; 

II – idade superior a vinte e um (21) anos; 

III –residir no Município de Divinópolis de Goiás, Goiás há mais de 02 (dois) anos; 

IV –possuir escolaridade mínima do Ensino Médio, devidamente comprovada; 

V –estar em pleno gozo das aptidões físicas e mentais para o exercício do cargo de Conselheiro 

(a) Tutelar; 
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1.2. A idade mínima legalmente estabelecida no inciso II, do item 1.1, deste Edital, como condição 

dede elegibilidade é verificada tendo por referência à data da posse. (CF. art. 11, § 2º da Lei n.º 

9.504/1997).  

 

1.3. Estão impedidos de participar do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município 

de Divinópolis de Goiás, Goiás: 

I – qualquer cidadão ou cidadã que não preencham os requisitos previstos nos incisos I a V, do 

item 1.1, deste Edital; e 

II – conselheiros e conselheiras tutelares que estão no segundo mandato consecutivo; 

1.4. A candidatura é individual, conforme disposto no art. 27, caput da Lei Municipal n.º 213, 
de 08 de novembro de 2002. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1. As inscrições serão realizadas na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 16h00min. 

2.2. O requerimento de inscrição, dirigido ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, disponível na sede do CMDCA, deverá ser entregue aos servidores 
designados pela Comissão Eleitoral na sede do CMDCA, acompanhado com a documentação 
relacionada no item 2.6, deste Edital. 

2.3. A sede do CMDCA é o único local autorizado para recebimento dos requerimentos de 

inscrição para o processo de escolha dos conselheiros e conselheiras tutelares do Município de 

Divinópolis de Goiás, Goiás. 

2.4. Em nenhuma hipótese será aceito requerimento de inscrição por via postal, internet, fax, 

procuração e, faltando documentação. 

2.5. No requerimento deverá constar a qualificação do(a) candidato(a), profissão atual e anterior, 

o lugar em que exerceu cargo ou função pública, atividade ou emprego privado. 

2.6. O requerimento deverá ser instruído com os seguintes documentos, sendo juntados por cópia 

e acompanhados dos originais para simples conferência os referentes às letras “a”, “c”, “d” e “e”: 

a) cópia da Carteira de Identidade; 

Atenção! Serão considerados documentos de identidade: Cédula de Identidade 

expedida pelas Secretarias de Segurança (RG), pelas Forças Armadas, pela Polícia 

Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores ou por Órgãos ou Conselhos de Classe 

que tenham força de documento de identificação (OAB, CORECON, CRA, CREA, 

CRM, CRO etc.), Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteiras 

funcionais do Ministério Público; Carteiras funcionais expedidas por órgão público 
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que, por lei federal, valham como identidade. 

b) originais das Certidões de Quitação Eleitoral e de Crimes Eleitorais, expedidas gratuitamente no 

sitio do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, www.tse.jus.br; 

c) cópia do cadastro de pessoa física – CPF; 
 

d) cópia do comprovante de residência (talão de água, telefone fixo, talão de energia, IPTU, conta 

celular pós pago, conta de internet residencial) em nome do (a) candidato (a) e/ou em nome do 

(a) esposo (a), pai, mãe ou contrato de aluguel. Para fins de comprovação dos dois (2) anos de 

residência no Município de Divinópolis de Goiás, Goiás, faz-se necessário juntar um dos 

comprovantes com data de emissão e/ou vencimento do mês de abril de 2017 e, outro com data 

de emissão e/ou vencimento dos últimos três meses, ou seja, dos meses de março, fevereiro ou 

janeiro do ano de 2019; 

e) cópia acompanhada do original do histórico escolar e/ou do diploma que comprove escolaridade 

mínima de ensino médio; 

f) declaração, subscrita do próprio punho, sobre antecedentes criminais, procedimentos 

administrativos em que tenha sido indiciado, ações em que seja ou tenha sido réu, no juízo cível ou 

criminal, protestos de títulos, penalidades no exercício de cargo público ou qualquer outra atividade 

profissional; 

g) originais das certidões de antecedentes, criminais e cíveis, expedidas pela Justiça Estadual e 

Justiça Federal em seus respectivos endereços eletrônicos; 

h) certidões de Quitação Eleitoral e de Crimes Eleitorais expedidas, gratuitamente, pelo Tribunal 

Superior Eleitoral no seu endereço eletrônico; 

i) certificado de reservista ou outro documento que prova que esteja em dia com o serviço militar, 

somente para os homens; 

2.7. As declarações de que tratam as letras “f”, “g” e “h”, do item 2.6, deste Edital, só serão aceitas 

se expedidas a partir da publicação deste Edital. 

2.8. O candidato será identificado pelo nome escolhido para constar na cédula eleitoral e pelo 

número indicado pela ordem alfabética no Edital de Homologação de Candidaturas expedido pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

2.9. O nome indicado, que será também utilizado na cédula eleitoral, terá no máximo 30 (trinta) 

caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome, 

nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o(a) candidato(a) é mais conhecido, desde que não se 

estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou 

irreverente. 

2.10. Verificada a ocorrência de homonímia, a Comissão Eleitoral procederá atendendo ao 
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seguinte (Lei n.º 9.504/97, art. 12, § 10, 1 a V): 

2.10.1. Havendo dúvida, poderá exigir do(a) candidato(a) prova de que é conhecido(a) pela opção 

de nome indicada no Requerimento de Inscrição; 

2.10.2. Ao candidato que estiver exercendo mandato de Conselheiro(a) Tutelar, ou que tenha 

candidatado, em eleições anteriores para Conselheiro Tutelar, com o nome que indicou à época, 

será deferido o seu uso, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com o mesmo 

nome; 

2.10.3. Ao candidato que, por sua vida política, social ou profissional, seja identificado pelo nome 

que tiver indicado, será deferido o seu uso, ficando outros candidatos impedidos de fazer 

propaganda com o mesmo nome; 

2.10.4. Tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos 2.10.2 e 2.10.3 

deste Edital, a Comissão Eleitoral deverá notificá-los para que, em 2 (dois) dias, cheguem a acordo 

sobre os respectivos nomes a serem usados; 

2.10.5. Não havendo acordo no caso do item 2.10.4 deste Edital, a Comissão Eleitoral registrará 

cada candidato com o nome e sobrenome constantes no Requerimento de Inscrição de 

Candidatura; 

2.10.6. A Comissão Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por 

determinado nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor (Lei n.º 9.504/97, 

art. 12, § 2º); 

2.10.7. Não havendo preferência entre candidatos que pretendam o registro da mesma variação 

nominal, será deferido o do que primeiro o tenha requerido (Súmula -TSE n.º 4). 

3. DA REMUNERAÇÃO 

3.1. A remuneração dos Conselheiros Tutelares será 01 (um) salário mínimo nacional, mensal, 

reajustada sempre que houver reajuste dos cargos em comissão de que trata Lei Municipal n.º 213, 

de 08 de novembro de 2002, art. 57. 

3.2. Sendo eleito (a) funcionário (a) público municipal fica-lhe facultado optar pelos vencimentos 

e vantagens de seu cargo, vedada a acumulação de vencimentos. 

3.3. A remuneração percebida pelo (a) Conselheiro (a) Tutelar, não gera relação de emprego com a 

Municipalidade. 

 

4. DA CARGA HORÁRIA 

4.1. Para atingir seus objetivos o Conselho Tutelar funcionará diariamente, inclusive sábados, 

domingos e feriados, vinte e quatro (24) horas por dia. 
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4.2. Para assegurar o funcionamento de vinte e quatro (24) horas por dia, os Conselheiros deverão 

estabelecer regime de plantão, observando o que prescreve a seguir: 

I - atendimento diário, inclusive aos sábados, domingos, feriados e dias santificados, com carga 

horária mínima de 40 (quarenta) horas semanais por Conselheiro; 

II - plantões no período das 18:00 às 08:00 horas; 

III - plantões diários aos sábados, domingos, feriados e dias santificados. 

 

 

5. DA FASE FINAL 

5.1. O Edital de Publicação com os nomes dos (as) candidatos (as) aptos a concorrerem ao 

Processo de Escolha dos (as) Conselheiros (as) Tutelares do Município de Divinópolis de Goiás 

será publicado até o dia 10 de junho de 2019, no mural do CMDCA e no Diário Oficial do 

Município de Divinópolis de Goiás-GO. 

5.2. As eleições serão realizadas no dia 6 de outubro de 2019, das 09h00min às 15h00min nos 

locais divulgados no Edital dos Locais de Votação a ser expedido pela Comissão Eleitoral e 

publicação nos murais do CMDCA, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal e no Diário 

Oficial do Município de Divinópolis de Goiás-GO. 

5.3. Considerar-se-ão eleitos (as) cinco (5) candidatos (as) que obtiverem maior votação, sendo os 

(as) demais, pela ordem de classificação, suplentes até o número dez (10). 

5.4. Havendo empate na votação entre os (as) candidatos (as) será considerado (a) vencedor (a) o 

(a) candidato (a) que tiver mais experiência em instituições de assistência à infância e à juventude, 
sendo que, persistindo o empate, será eleito o candidato mais idoso (a), tudo conforme prevê o art. 
44 e seus parágrafos da Lei Municipal n.º 213, de 08 de novembro de 2002. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A inscrição do (a) candidato (a) implicará conhecimento das presentes instruções e, tácita 

aceitação das normas e condições do Processo de Escolha, tais como se acham estabelecidas neste 

Edital; nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados, editais 

e instruções específicas para realização do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do 

Município de Divinópolis de Goiás, Goiás a realizar-se no dia 6 de outubro de 2019. 

6.2. O acompanhamento das publicações, editais, resoluções, avisos e comunicados referentes ao 

Processo de Escolha é de responsabilidade exclusiva do (a) candidato (a). Não serão prestadas 

informações por telefone. 

6.3. Não serão fornecidos atestados, declarações e/ou certificados relativos à habilitação, 

classificação ou notas de candidatos (as), valendo para tal fim a publicação do resultado final e 

homologação no Diário Oficial do Município. 

6.4. É de responsabilidade do (a) candidato (a) manter seu endereço residencial, e-mail e telefone 
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atualizados, até que se expire todo o Processo de Escolha do Conselheiros Tutelares do Município 

de Divinópolis de Goiás, Goiás. 

6.5. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito a diplomação 

do candidato se constatadas fraudes ou simulação nas declarações, nos documentos ou na 

inscrição, assegurada ampla defesa. 

6.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 

não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 

comunicada em edital ou aviso a ser publicado no Diário Oficial do Município. 

6.7. Os (as) candidatos (as) eleitos (as) deverão, obrigatoriamente, participar do curso de formação, 

em local e horário a ser definido pelo Órgão e/ou Instituição. 

6.8. Os (as) candidatos (as) eleitos (as) no dia 6 de outubro de 2019 para os Conselhos Tutelares 

do Município de Divinópolis de Goiás, Goiás, serão diplomados(as) no dia 14 de dezembro de 

2019 e empossados(as) no dia 10 de janeiro de 2019 (sexta-feira), em local a ser confirmado pela 

Comissão Eleitoral e CMDCA/DIVINÓPOLIS DE GOIÁS. 

6.9. Todo o processo de escolha será fiscalizado pelos Representantes do Ministério Público do 

Estado de Goiás, designados pelo Procurador-Geral de Justiça. 

6.10. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, ad referendum, do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA/DIVINÓPOLIS DE 

GOIÁS. 

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE, em Divinópolis de Goiás, Goiás, aos cinco dias do mês de abril de 

dois mil e dezenove (05/04/2019). 
 
 
 
 

Domingos Nolasco da Cunha 
Presidente do CMDCA-DIVINÓPOLIS DE GOIÁS 
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