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PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
O(a) Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA – do
Município de Faxinalzinho/RS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069
(ECA), com a Lei Municipal nº 1459/2015 e a Resolução COMDICA nº 203/2019, torna pública a abertura das
inscrições para o processo de escolha de Conselheiros Tutelares.
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O presente edital visa divulgar as normas, datas e procedimentos para o processo de escolha de 05 (cinco)
membros titulares e 05 (suplentes) do Conselho Tutelar de Faxinalzinho/RS.
O procedimento para a escolha dos Conselheiros Tutelares ficará a cargo da Comissão Especial Eleitoral e
será realizado em 02 (duas) etapas:
Inscrição de candidatos; etapa preliminar e definitiva.
1.2.2 Eleição dos candidatos através de voto direto, secreto, universal e facultativo dos cidadãos do
Município, conduzida pelo COMDICAF e fiscalizada pelo Ministério Público.
DAS INSCRIÇÕES
Disposições gerais
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital, bem como das decisões que possam ser tomadas pela Comissão Especial Eleitoral em relação às quais
não poderá alegar desconhecimento.
A inscrição será gratuita e deverá ser realizada pessoalmente pelo candidato.
As informações prestadas na Ficha de Inscrição, bem como o seu preenchimento, são de exclusiva
responsabilidade do candidato, ficando sob sua inteira responsabilidade as informações prestadas, arcando com as
conseqüências de eventuais erros de preenchimento da ficha.
Do período de inscrições:
Do dia 10 (dez) de abril ao dia 09 (nove) de maio de 2019, no horário das 8h:00m às 11h:45m e das 13:30 às
17h:00m.1
Do local das inscrições:
As inscrições serão realizadas no local e endereço a seguir:
Prédio da Prefeitura Municipal de Faxinalzinho/RS.
Junto à Secretaria de Administração.
Avenida Lido Armando Oltramari, 1225, Centro, no Município de Faxinalzinho.
Maiores informações
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Faxinalzinho, 05 de abril de 209.
Ido Antonio Marcon
Presidente do CONDICAF.
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