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EDITAL Nº  004/2013 DE 05  DE ABRIL DE 2013.EDITAL Nº  004/2013 DE 05  DE ABRIL DE 2013.EDITAL Nº  004/2013 DE 05  DE ABRIL DE 2013.EDITAL Nº  004/2013 DE 05  DE ABRIL DE 2013.    

    

RETIFICA O EDITAL 001/2013 QUE INSTITUI O RETIFICA O EDITAL 001/2013 QUE INSTITUI O RETIFICA O EDITAL 001/2013 QUE INSTITUI O RETIFICA O EDITAL 001/2013 QUE INSTITUI O 

PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS 

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO 

MUNICÍPIOMUNICÍPIOMUNICÍPIOMUNICÍPIO    DE TORRES, E DÁ OUTRAS DE TORRES, E DÁ OUTRAS DE TORRES, E DÁ OUTRAS DE TORRES, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS, BEM COMO SUAS POSTEIORES PROVIDÊNCIAS, BEM COMO SUAS POSTEIORES PROVIDÊNCIAS, BEM COMO SUAS POSTEIORES PROVIDÊNCIAS, BEM COMO SUAS POSTEIORES 

ALTERAÇÕES.ALTERAÇÕES.ALTERAÇÕES.ALTERAÇÕES.    

    

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – COCRIATOR de Torres, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90) 

pelas Leis Municipais nº  2.885/95, 3.385/99, 2.619/93 e 4509/2013 torna a público 

através deste edital, o que segue:  

        

3.3.3.3. DO PROCEDIMENTODO PROCEDIMENTODO PROCEDIMENTODO PROCEDIMENTO    

 

3.13.13.13.1 Período de inscrição:Período de inscrição:Período de inscrição:Período de inscrição:    

3.1.1 Ficam postergadas as inscrições para participação dos candidatos a este3.1.1 Ficam postergadas as inscrições para participação dos candidatos a este3.1.1 Ficam postergadas as inscrições para participação dos candidatos a este3.1.1 Ficam postergadas as inscrições para participação dos candidatos a este    

certame (que é regido em duas etapas certame (que é regido em duas etapas certame (que é regido em duas etapas certame (que é regido em duas etapas ––––    prova escrita e eleição) a partir da prova escrita e eleição) a partir da prova escrita e eleição) a partir da prova escrita e eleição) a partir da 

publicação deste edital, publicação deste edital, publicação deste edital, publicação deste edital, de 05/04/2013 a 18/04/2013, 05/04/2013 a 18/04/2013, 05/04/2013 a 18/04/2013, 05/04/2013 a 18/04/2013, na Prefeitura Municipal de 

Torres, no Protocolo Central de Atendimento ao Cidadão, prédio anexo, no horário 

das 9h às 11h, segunda e sexta-feira, e das 13h às 18h de segunda a sexta-feira,  

com a apresentação dos documentos necessários. 

 

3.2 Homologação das inscrições: 

A homologação e a relação nominal dos candidatos que 

participarão da seleção prévia serão publicadas no mural da Prefeitura Municipal e 

no site da Prefeitura (www.torres.rs.gov.br) no    dia 19/04/2013dia 19/04/2013dia 19/04/2013dia 19/04/2013. 

 

3.3 Prova Escrita: 



3.3.1 – A prova escrita, objetiva, baseia-se no conhecimento da Lei Federal n° 

8.069/90 (E.C.A.) e Lei Federal n° 12.010 de 03/08/2009, a ser realizada no    dia dia dia dia 

28/04/201328/04/201328/04/201328/04/2013. 

3.3.4 O gabarito da prova será divulgado no dia 29/04/2013dia 29/04/2013dia 29/04/2013dia 29/04/2013, no mural oficial da 

Prefeitura Municipal e no site www.torres.rs.gov.br. 

3.3.5 O prazo recursal para impugnações do gabarito da prova será do dia 

30/04/2013 a 02/05/201330/04/2013 a 02/05/201330/04/2013 a 02/05/201330/04/2013 a 02/05/2013. 

3.3.6 A homologação final e divulgação das notas das provas será realizada no dia dia dia dia 

03/05/201303/05/201303/05/201303/05/2013, no mural oficial da Prefeitura Municipal e no site www.torres.rs.gov.br 

3.4. Da Eleição 

 

3.4.1. Aprovados os candidatos na primeira fase, estes se tornam elegíveis para 

realizarem campanha eleitoral perante a população local. 

3.4.2. O período de campanha será do dia 04/05/2013 até 25/04/05/2013 até 25/04/05/2013 até 25/04/05/2013 até 25/05/201305/201305/201305/2013. 

3.4.3. A votação será realizada no dia 26/05/201326/05/201326/05/201326/05/2013, das 08h00min até 17h00min, de 

forma ininterrupta, cujos locais de votação e seus respectivos endereços serão 

divulgados em ato posterior; 

3.4.4. Estarão aptos a votar todos os cidadãos que estiverem no gozo de seus 

direitos políticos, na forma da legislação vigente. 

3.4.5. O escrutínio dos votos ocorrerá ao término do horário de votação. 

3.4.6. Serão considerados eleitos os 15 candidatos com maior número de votos. 

3.4.7. Serão considerados titulares os 05 candidatos com maior número de votos. 

3.4.8. Serão considerados suplentes os 10 candidatos com maior número de votos, 

subsequentes aos titulares. 

3.4.9. Em caso de empate de votos, o critério de desempate será: 

a) Nota da prova escrita; 

b) Idade do candidato, considerando vencedor o de maior idade. 

3.4.10. A publicação do resultado final ocorrerá no mural oficial da Prefeitura 

Municipal de Torres, e no site oficial da Prefeitura de Torres (www.torres.gov.br) no 

dia 27/05/201327/05/201327/05/201327/05/2013. 

    

8. ANEXO8. ANEXO8. ANEXO8. ANEXO    

 

PERÍODO ATIVIDADE 



01/03 a 18/04/2013 Inscrições 

19/04/2013 Homologação e relação nominal dos candidatos 

28/04/2013 Prova escrita 

29/04/2013 Publicação do Gabarito 

30/04/2013 a 02/05/2013 Prazo recursal da prova 

03/05/2013 Homologação e divulgação do resultado da Prova  

04/05/2013 a 25/05/13 Período de Campanha 

26/05/2013 Votação para a escolha dos Conselheiros Tutelares 

27/05/2013 Publicação do resultado final da Votação 

31/05/2013 a 01/07/2013 Estágio não remunerado junto ao Conselho Tutelar 

03/07/2013 Posse dos Conselheiros Tutelares 

 

Torres, 05 de abril de 2013. 

 

                    Gizelani Muller Guazzelli 

Presidente do COCRIATOR e da Comissão Eleitoral  



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 
 

EDITAL Nº  003/2013 DE 20  DE MARÇO DE 2013. 
 

RETIFICA O EDITAL 001/2013 QUE INSTITUI O 
PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS 
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO 
MUNICÍPIO DE TORRES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – COCRIATOR de Torres, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90) 
pelas Leis Municipais nº  2.885/95, 3.385/99, 2.619/93 e 4509/2013 torna a público 
através deste edital, o que segue:  

 
 

4. DO PROCEDIMENTO 
 
3.2 Período de inscrição: 
3.1.1 Ficam abertas as inscrições para participação dos candidatos a este 
certame (que é regido em três etapas – prova escrita, entrevista pessoal, 
aplicada por junta designada pelo CROCRIATOR, composta de no mínimo três 
membros: 01 psicólogo, um assistente social e um representante do próprio 
Conselho de Direitos e votação) a partir da publicação deste edital, que 
ocorrerá de 01/03/2013 a 05/04/2013, na Prefeitura Municipal de Torres, no 
Protocolo Central de Atendimento ao Cidadão, prédio anexo, no horário das 9h às 
11h, segunda e sexta-feira, e das 13h às 18h de segunda a sexta-feira,  com a 
apresentação dos documentos necessários. 

 
3.2 Homologação das inscrições: 

A homologação e a relação nominal dos candidatos que 
participarão da seleção prévia serão publicadas no mural da Prefeitura Municipal e 
no site da Prefeitura (www.torres.rs.gov.br) no dia 08/04/2013. 

 
 
3.3.4 O gabarito da prova será divulgado no dia 15/04/2013, no mural oficial da 
Prefeitura Municipal e no site www.torres.rs.gov.br. 
3.3.5 As notas das provas serão divulgadas no dia 18/04/2013, no mural oficial da 
Prefeitura Municipal e no site www.torres.rs.gov.br 
3.3.6  Os candidatos aprovados na prova inscrita estarão aptos a realizarem a 
entrevista pessoal a ser pré agendada pela Comissão Eleitoral do COCRIATOR no 
período de 23 a 26 de abril do corrente. 
3.3.7 Homologação dos candidatos aprovados nesta fase no dia 29/04/2013. 
3.3.8 Homologação do resultado da segunda fase e publicação das Entidades 
votantes, no dia 06/05/2013. 
 
 
 
 



3.4. Da Eleição 
 
3.4.1. Aprovados os candidatos na primeira e segunda fase, estes se tornam 
elegíveis para realizarem campanha eleitoral nas entidades votantes (colegiado 
interno). A listagem das entidades aptas a votar estará disponível, a partir do dia 
06/05/2013, para os candidatos elegíveis, no mural da Prefeitura e no site  
www.torres.rs.gov.br. 
 

8. ANEXO 
 

PERÍODO ATIVIDADE 

01/03 a 05/04/2013 Inscrições 

08/04/2013 Homologação e relação nominal dos candidatos 

14/04/2013 Prova escrita 

15/04/2013 Publicação do Gabarito 

16 e 17/04/2013 Prazo recursal da prova 

18/04/2013 Divulgação do resultado da Prova  

23 a  26/04/2013 Entrevista Pessoal  

29/04/2013 Homologação dos candidatos aprovados nesta fase 

30/04/2013 e  02/052013 Prazo recursal  

06/05/2013 Homologação do resultado da entrevista pessoal e relação 
das Entidades votantes 

23/05/2013 Votação para a escolha dos Conselheiros Tutelares 

24/05/2013 Publicação do Resultado Final 

27/05 a 28/06/2013 Estágio não remunerado junto ao Conselho Tutelar 

03/07/2013 Posse dos Conselheiros Tutelares 

 
 
Torres, 20 de março de 2013. 
 
 
 
 
                    Gizelani Muller Guazzelli 
Presidente do COCRIATOR e da Comissão Eleitoral 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRESPREFEITURA MUNICIPAL DE TORRESPREFEITURA MUNICIPAL DE TORRESPREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES    
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EDITAL Nº  002/2013 DE 01  DE MARÇO DE 2013.EDITAL Nº  002/2013 DE 01  DE MARÇO DE 2013.EDITAL Nº  002/2013 DE 01  DE MARÇO DE 2013.EDITAL Nº  002/2013 DE 01  DE MARÇO DE 2013.    

    

RETIFICA O EDITAL 001/2013 QUE INSTITUI O RETIFICA O EDITAL 001/2013 QUE INSTITUI O RETIFICA O EDITAL 001/2013 QUE INSTITUI O RETIFICA O EDITAL 001/2013 QUE INSTITUI O 

PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DOS 

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO 

MUNICÍPIO DE TORRES, E DÁ OUTRAS MUNICÍPIO DE TORRES, E DÁ OUTRAS MUNICÍPIO DE TORRES, E DÁ OUTRAS MUNICÍPIO DE TORRES, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.PROVIDÊNCIAS.PROVIDÊNCIAS.PROVIDÊNCIAS.    

    

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – COCRIATOR de Torres, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90) 

pelas Leis Municipais nº  2.885/95 ,3.385/99, 2.619/93 e 4509/2013 torna a público 

através deste edital, o que segue:  

 

5. Retificação do item 1., na alínea “a” referente ao comprovante de pagamento 

da taxa de inscrição “Conta Corrente n° 0403456601, agência 0955, do Banco 

Banrisul, em nome do FUNCOMDICA” passando a ter a seguinte redação 

“Conta Corrente n° 0408946607, agência 0955, do Banco Banrisul, em nome 

do FUNCOMDICA”. 

6. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital 001/2013. 

 

 

Torres, 07 de março de 2013. 

 

 

                    Gizelani Muller Guazzelli 

Presidente do COCRIATOR e da Comissão Eleitoral  

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRESPREFEITURA MUNICIPAL DE TORRESPREFEITURA MUNICIPAL DE TORRESPREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES    

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     

    
 

  

 

EDITAL Nº  001/2013 DE 01  DE MARÇO DE 2013.EDITAL Nº  001/2013 DE 01  DE MARÇO DE 2013.EDITAL Nº  001/2013 DE 01  DE MARÇO DE 2013.EDITAL Nº  001/2013 DE 01  DE MARÇO DE 2013.    

    

INSTITUI O PROCESSO SELETIVO PARA INSTITUI O PROCESSO SELETIVO PARA INSTITUI O PROCESSO SELETIVO PARA INSTITUI O PROCESSO SELETIVO PARA 

ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO 

TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORRES, E DÁ TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORRES, E DÁ TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORRES, E DÁ TUTELAR DO MUNICÍPIO DE TORRES, E DÁ 

OUTRASOUTRASOUTRASOUTRAS    PROVIDÊNCIAS.PROVIDÊNCIAS.PROVIDÊNCIAS.PROVIDÊNCIAS.    

    

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – COCRIATOR de Torres, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90) 

pelas Leis Municipais nº  2.885/95 ,3.385/99, 2.619/93 e 4509/2013 torna a público 

através deste edital, que estão abertas as inscrições para  o processo seletivo  e estão abertas as inscrições para  o processo seletivo  e estão abertas as inscrições para  o processo seletivo  e estão abertas as inscrições para  o processo seletivo  e 

eleição para os membros do Conselho Tutelar,  gestão 2013/2016 e CONVOCA a eleição para os membros do Conselho Tutelar,  gestão 2013/2016 e CONVOCA a eleição para os membros do Conselho Tutelar,  gestão 2013/2016 e CONVOCA a eleição para os membros do Conselho Tutelar,  gestão 2013/2016 e CONVOCA a 

todos os interessados a  proceder sua inscrição para contodos os interessados a  proceder sua inscrição para contodos os interessados a  proceder sua inscrição para contodos os interessados a  proceder sua inscrição para concorrer no pleito, correr no pleito, correr no pleito, correr no pleito, 

estabelecendo neste edital, o calendário, cronograma e requisitos para a eleição, estabelecendo neste edital, o calendário, cronograma e requisitos para a eleição, estabelecendo neste edital, o calendário, cronograma e requisitos para a eleição, estabelecendo neste edital, o calendário, cronograma e requisitos para a eleição, 

como segue:como segue:como segue:como segue:    

 

1. DA INSCRIÇÃO:1. DA INSCRIÇÃO:1. DA INSCRIÇÃO:1. DA INSCRIÇÃO:    

1.1    Poderão inscrever-se como candidatos os interessados que preencherem os 

requisitos elencados no item 2 deste Edital e protocolizarem a ficha de inscrição no 

Protocolo Central de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura Municipal de Torres, 

acompanhados dos seguintes documentos: 

a) Comprovante de Pagamento identificado, da Taxa de 

Inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser depositado na Conta Corrente 

nº 0403456601, agência 0955,  do Banco Banrisul, em nome do FUNCOMDICA. 

b) 01 Fotografia 3x4, recente e sem data; 

                                 c) Certidões expedidas pelos cartórios dos distribuidores cíveis 

e criminais da Justiça Federal e Estadual; 

d) Cópia de documento de identificação com foto (RG, CNH, 

CTPS); 



e) Folha de antecedentes policiais expedidas pela Polícia Civil 

da Comarca; 

f) Título de Eleitor acompanhado de certidão de quitação 

eleitoral, em que se verifique que o requerente está em gozo dos seus direitos 

políticos;  

g) Declaração de idoneidade, firmada de próprio punho, sob as 

penas da lei; 

 

h) Comprovante de situação cadastral do CPF (emitido pelo 

site da Receita Federal) 

i) Comprovante de residência: 

    i.1. consideram-se como documentos hábeis a 

comprovação de residência: 

                                    I – Contas de água, luz ou telefone (fixo ou móvel) expedidas 

no prazo máximo de 90 dias; 

                                    II – correspondência ou documento expedido por órgãos 

oficiais das esferas municipal, estadual ou federal, com data de emissão de, no 

máximo, 90 dias; 

                                    III – correspondência de instituição bancária pública ou 

privada, ou ainda de administradora de qualquer cartão de crédito, fatura de plano 

de saúde, TV a cabo, rede de supermercado, rede de lojas e boleto de condomínios 

cuja identificação (nome e endereço do titular) esteja impressa na própria fatura ou 

correspondência, com data de expedição de no máximo 90 dias; 

                                     IV – pessoas residentes em área rural poderão apresentar 

contrato de locação ou arrendamento de terra, nota fiscal de produtor rural fornecida 

pela Prefeitura Municipal, documento de assentamento expedido pelo INCRA; 

                                      V- Declaração emitida por parte do proprietário que reside no 

local (com reconhecimento de firma em cartório). 

 

1. As certidões requisitadas devem ser negativas, e estar dentro do seu 

prazo de validade, caso não haja prazo definido será considerada a validade de 60 

dias, contados de sua emissão, retroativos ao prazo final de inscrição. 

 

3.3 É vedada a inscrição por procuração. 



REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS    

2.1 Ficam determinados como requisitos básicos para participação neste certame 

aqueles elencados pelos artigos 133 e 140 da Lei 8069/90: 

Art. 133. Para candidatura a Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 

requisitos: 

I -  reconhecida idoneidade moral 

II -  idade superior a 21 anos 

III – residir no município 

 

Art. 140. São 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. 

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro, na forma 

deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do 

Ministério Público com atuação na  Justiça da Infância e Juventude, em 

exercício na Comarca, foro regional ou distrital. 

 

3.3.3.3. DO PROCEDIMENTODO PROCEDIMENTODO PROCEDIMENTODO PROCEDIMENTO    

 

3.13.13.13.1 Período de inscrição:Período de inscrição:Período de inscrição:Período de inscrição:    

3.1.1 Ficam abe3.1.1 Ficam abe3.1.1 Ficam abe3.1.1 Ficam abertas as inscrições para participação dos candidatos a este certame rtas as inscrições para participação dos candidatos a este certame rtas as inscrições para participação dos candidatos a este certame rtas as inscrições para participação dos candidatos a este certame 

(que é regido em duas etapas (que é regido em duas etapas (que é regido em duas etapas (que é regido em duas etapas ––––    prova escrita e eleição) a partir da publicação deste prova escrita e eleição) a partir da publicação deste prova escrita e eleição) a partir da publicação deste prova escrita e eleição) a partir da publicação deste 

edital, edital, edital, edital, que ocorrerá de 01/03/2013 a 25/03/2013, 01/03/2013 a 25/03/2013, 01/03/2013 a 25/03/2013, 01/03/2013 a 25/03/2013, na Prefeitura Municipal de Torres, 

no Protocolo Central de Atendimento ao Cidadão, prédio anexo, no horário das 9h 

às 11h, segunda e sexta-feira, e das 13h às 18h de segunda a sexta-feira,  com a 

apresentação dos documentos necessários. 

 

3.2 Homologação das inscrições: 

A homologação e a relação nominal dos candidatos que 

participarão da seleção prévia serão publicadas no mural da Prefeitura Municipal e 

no site da Prefeitura (www.torres.rs.gov.br) no dia 28/03/2013. 

 

 

 

 



3.3 Prova Escrita: 

 

3.3.1. A prova escrita, objetiva, baseia-se no conhecimento da Lei Federal nº 

8.069/90 (E.C.A.) e Lei Federal nº 12.010 de 03/08/2009, e acontecerá no dia 

14/04/2013. 

 

3.3.2. O local da prova será na Escola Municipal Alcino Pedro Rodrigues, situada na 

rua Carlos Barbosa, no 38, Bairro Getúlio Vargas nesta cidade. 

 

3.3.3 Horário da Prova: início às 9h e término as 12h. 

a) recomenda-se aos candidatos chegarem com 15 minutos de 

antecedência; 

b) não será permitido o ingresso após o horário de inicio da 

prova; 

c) os candidatos devem comparecer munidos do comprovante 

de inscrição, documento de identificação com foto e caneta azul ou preta; 

d) não será permitido o uso de qualquer material de consulta 

ou equipamento eletrônico (fones de ouvido, celulares, fotográficas, relógios entre 

outros aparelhos).  

3.3.4 O resultado da prova será divulgado no dia 17/04/2013, no mural oficial da 

Prefeitura Municipal e no site www.torres.rs.gov.br. 

 

3.4. Da Eleição 

 

3.4.1. Aprovados os candidatos na primeira fase estes se tornam elegíveis e terão o 

prazo de 29 dias para realizarem campanha eleitoral nas entidades votantes 

(colegiado interno). A listagem das entidades aptas a votar estará disponível, a partir 

do dia 22/04/2013, para os candidatos elegíveis, no mural da Prefeitura e no site  

www.torres.rs.gov.br. 

3.4.2. A eleição ocorrerá no dia 23 de maio de 2013, na Câmara de Vereadores, 

nesta cidade, no horário das 13h 30 min às 17 horas. 

3.4.3. O escrutínio dos votos ocorrerá ao término do horário de votação. 

3.4.4. São considerados eleitos os 15 candidatos com maior número de votos; 

3.4.5.1. São considerados titulares os 05 candidatos com maior número de votos;  



3.4.5.2. São considerados suplentes os 10 candidatos melhores classificados 

subsequentes aos titulares; 

3.4.5. Em caso de empate de votos o critério de desempate é: 

           a) nota da prova escrita; 

            b) idade do candidato (considerando a maior idade) 

3.4.6. A publicação do resultado final ocorrerá no mural oficial da Prefeitura 

Municipal de Torres e no site da Prefeitura (www.torres.rs.gov.br) no dia 

24/05/20013. 

4.4.4.4. DO ESTÁGIO/CAPACITAÇÃODO ESTÁGIO/CAPACITAÇÃODO ESTÁGIO/CAPACITAÇÃODO ESTÁGIO/CAPACITAÇÃO    

4.1. Segundo a Lei Municipal, aos candidatos eleitos, titulares e suplentes a posse 

apenas ocorrerá se os mesmos efetuarem estágio não remunerado de 30 (trinta) 

dias no Conselho Tutelar participar de Curso de Capacitação, ou comprovado 

exercício em Conselho Tutelar. 

4.1.1. O estágio não remunerado deve possuir no máximo dois plantões; 

4.1.2. O agendamento do estágio será de responsabilidade do COMDICA/Torres; 

4.1.3. O curso de capacitação deve ser realizado em entidade oficial reconhecida ou 

ministrado pelo COMDICA/Torres. 

 

5.5.5.5. DOS RECURSOSDOS RECURSOSDOS RECURSOSDOS RECURSOS    

5.1. Em todas as fases deste certame será respeitado o princípio da ampla defesa e 

do contraditório, para tanto o prazo recursal será de 48 horas após a divulgação 

oficial do resultado. 

5.2.  Os recursos apenas serão aceitos se escritos e devidamente protocolados no 

Protocolo Central  de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura Municipal de Torres. 

 

6.6.6.6. DA POSSEDA POSSEDA POSSEDA POSSE    

6.1. A posse dos candidatos eleitos, titulares e suplentes ocorrerá no dia 03/07/2013, 

na Câmara dos Vereadores, nesta cidade, às 17 horas. 

 

7.7.7.7. DISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAIS    

7.1. A Comissão Eleitoral será designada pelo COMDICA e acompanhará todos os 

procedimentos do pleito. 

7.2. Os membros titulares do Conselho Tutelar serão remunerados na forma da 

legislação vigente, com vencimentos de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 



 

 

8. ANEXO8. ANEXO8. ANEXO8. ANEXO    

    

    

 

PERÍODO ATIVIDADE 

01/03 a 25/03/2013 Inscrições 

28/03/2013 Homologação e relação nominal dos candidatos 

14/04/2013 Prova escrita 

17/04/2013 Resultado da prova 

18 e 19/04/2013 Prazo recursal da prova 

22/04/2013 Resultado final dos aprovados e relação das entidades votantes 

23/04 a 22/05/2013 Campanha eleitoral  

23/05/2013 Eleição 

24/05/2013 Publicação do resultado final 

03/07/2013 Posse dos Conselheiros 

 

 

 

 

 

 

 

Torres, 01 de março de 2013. 

 

 

 

                    Gizelani Muller Guazzelli 

Presidente do COCRIATOR e da Comissão Eleitoral  

 


