
Poder Executivo do Município de Torres,
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos,
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA,
Comissão Especial Eleitoral, 
tornam público:

EDITAL Nº 010/2019

CONVOCA PARA PROVA OS (AS) CANDIDATOS (AS) QUE TIVERAM SUA INSCRIÇÃO
HOMOLOGADA DEFINITIVAMENTE  E  DIVULGA LOCAL  DE  REALIZAÇÃO  DA PROVA
ESCRITA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO PARA PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS
DO CONSELHO TUTELAR DE TORRES.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Torres -
COMDICA,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  preconizadas  no  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente - Lei Federal Nº 8.069/90 e a Comissão Especial Eleitoral, tornam público que a
PROVA ESCRITA,  etapa do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar,  será
aplicada no local abaixo relacionado.

Escola  Municipal  Fundamental  Alcino  Pedro  Rodrigues,  com  acesso  pela  rua
Carlos Barbosa, nº 38, Torres/RS, CEP 95.560-000.

1. A Prova de conhecimentos será escrita, objetiva de múltipla escolha, com 25 questões e
abordará matéria do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – Lei Federal Nº 8.069/90 e
Nº 12.010/09.

2. A prova ocorrerá no dia 21/07/2019 e terá a duração de 03 (três) horas, com início às 09
(nove) horas e término às 12 (doze) horas, no turno matutino.

3. Recomenda-se aos (as) candidatos (as) que cheguem ao local da prova com antecedência
mínima de 30 minutos, posto que não será permitido ingresso no local após o horário fixado
para início da prova.

4.  O(a)  Candidato(a)  deverá  comparecer  ao  local  de  provas  munido(a)  de:  documento  de
identidade original,  válido no território nacional,  com foto,  caneta azul  ou preta de material
transparente. 
Obs.  O  documento  de  identidade  deverá  estar  em  perfeitas  condições,  permitindo,  com
certeza, a identificação do candidato e de sua assinatura.

5. No ato da realização da prova objetiva não será permitido o uso de qualquer material de
consulta ou equipamento eletrônico.

6.  Ao  término  da  prova,  o  habilitante  entregará  ao  fiscal,  obrigatoriamente,  o  Caderno  de
Questões e a Folha de Respostas, sendo permitido levar anotação do gabarito, após decorrida
uma hora de prova.

7. Os (as) candidatos (as) deverão observar todas as regras previstas no Edital Nº 01/2019
para realização da prova, em especial o item 7 e seguintes do referido edital.



8. O gabarito preliminar da prova será disponibilizado através de edital  a ser publicado no
mural  físico  e  no  sítio  eletrônico  da  Prefeitura  de  Torres,  até  o  dia  22/07/2019,  momento
oportuno em que será disponibilizado o caderno de provas para fins de instruir eventual recurso
de questões.

9. Nos dias 23 a 25 de julho, se entender necessário, caberá ao(à) candidato(a) protocolar
recurso  indicando: nome completo e número de inscrição, as razões do recurso, com o(s)
número(s) da(s) questão(ões) e exposição detalhada dos argumentos, de forma digitada ou
datilografada, a fim de evitar erros de interpretação. Após o julgamento do recurso, os pontos
serão atribuídos a todos, em caso de anulação da questão, e aos que marcaram a opção
correta, em caso de alteração do gabarito. As decisões tomadas após a análise dos recursos
serão definitivas.

10. O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas e daquelas previstas no Edital
01/2019 implicará na eliminação do (a) candidato (a).

Torres, 10 de julho de 2019.

BELIMAR DA SILVA GUIMARÃES
Presidente do COMDICA

DÉBORA LUPIM FERNANDES
Pres. da Comissão Especial Eleitoral.


