Cronograma do processo de escolha para Conselheiro Tutelar
- Inscrições gratuitas e entrega de documentos, de dia 06 de abril de 2015 até dia 11 de maio de
2015 na Prefeitura Municipal de Arroio do Meio, Rua Monsenhor Jacob Seger, nº186, Arroio do Meio
no setor de Compras.
- Dia 13 de maio, divulgação da relação preliminar de candidatos inscritos, com análise de documentos
e eventual impugnação e recursos.
- Dia 18 de maio, divulgação da lista de candidatos inscritos.
- Para fazer a campanha eleitoral para o Processo de Escolha em Data Unificada (eleições de 04 de
outubro), ou seja as condutas permitidas e vedadas aos candidatos a conselheiro tutelar, seguem por
analogia o Código Eleitoral Brasileiro.
- A eleição, será dia 04 de outubro de 2015, das 08 horas até as 17 horas, com urna na Secretaria
da Educação e Cultura (SEC), Rua Dr. João Carlos Machado, nº 1000. A eleição será acompanhada
pelos conselheiros do CMDCA e comissão eleitoral e fiscalizada pelo Ministério Público. Eleitores
apresentarão carteira de identidade original ou documento oficial com foto e título de eleitor apto a
votar em Arroio do Meio (104ª zona), para a votação no dia. O eleitor votará em cédula única, onde
assinalará sua preferência em um único candidato a conselheiro tutelar, sob pena de nulidade do
voto. Os votos serão contados após as 17:10h na presença de todos, e divulgados ao público. Em
caso de empate entre dois ou mais candidatos será utilizado o critério maior idade de desempate.
- Dia 5 de outubro, divulgação da relação preliminar de candidatos eleitos, com análise de alguma
eventual impugnação e recursos.
- Dia 9 de outubro, divulgação do resultado final da eleição no site www.arroiodomeiors.com.br
- Os cinco (5) conselheiros eleitos com mais votos pela população, tomam posse dia 10 de janeiro
de 2016 e terão o direito de exercer suas funções por um período de quatro anos. Os demais ficarão
suplentes em ordem decrescente de votos feitos.
- Será ministrado curso gratuito de formação inicial obrigatória aos cinco conselheiros titulares eleitos
deste certame, em outubro ou novembro, com data e horário a ser combinado.
- Todo o processo de escolha será fiscalizado pelo Ministério Público;

Documentos exigidos para a inscrição do candidato ao Conselho Tutelar:
1 - Ficha de Inscrição, preenchida em letra de forma, com data e assinada pelo candidato;
2 - Cópia da carteira de Identidade (frente e verso) ou carteira de motorista, acompanhada da
original;
3 - Cópia de comprovante de residência no Município de Arroio do Meio (conta agua, luz, telefone
fixo, contrato de aluguel) acompanhada da original;
4 - Cópia da comprovação de experiência de dois anos ou mais no trato com crianças e
adolescentes, acompanhada da original;
5 - Cópia do certificado de conclusão de 2º grau/ensino médio ou supletivo completo, acompanhada
da original;
6 - Cópia do certificado de reservista (p/sexo masculino) acompanhada da original;
7 - Cópia do Título de Eleitor, inscrito em Arroio do Meio (104ª zona), acompanhada da original;
8 - Comprovante da Certidão de Regularidade da Justiça Eleitoral (104ª zona) comprovando
situação da inscrição regular no site http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/situacao-eleitoral
9 - Comprovantes(3) de reconhecida idoneidade moral:
a) Certidão negativa de Antecedentes Criminais da Polícia Federal no site
https://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.html
b) Certidão negativa comum de 1º grau do Rio Grande do Sul no site
http://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
c) Alvará de folha corrida do Poder Judiciário no site
http://www.tjrs.jus.br/site/servicos/alvara_de_folha_corrida/

Observação importante: Só será aceita a inscrição, acompanhada de todos os itens acima.

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATO(A) A CONSELHEIRO TUTELAR

Ficha de inscrição para candidato(a) a prova de membro do Conselho Tutelar de Arroio do Meio
quadriênio 2016 até 2019. (Preencher com letra de forma).
Nome do(a) candidato(a):
Data de Nascimento (*idade superior a 21 anos):
Nome do Pai:
Nome da Mãe:
Endereço completo
Rua:
Bairro:
Cidade Arroio do Meio - RS
Escolaridade:
Telefone Fixo para contato:
Telefone Celular para contato:
Email:
“Declaro para os devidos fins, serem verdadeiras as informações acima e os comprovantes anexos
da inscrição.”
“Declaro conhecer e estar ciente do disposto no Edital 001/2015 – CMDCA”
Data:

Assinatura do candidato

