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RESOLUÇÃO Nº 12 de 18 de Julho de 2019 

 

“Dispõe sobre Edital de reaplicação da prova de 

conhecimentos específicos aplicada no dia 14/07/2019 e 

demais disposições, para habilitação no Processo de Escolha 

Unificado para a Composição do Conselho Tutelar do Município de 
Taboão da Serra, para o quatriênio 2020/2023”.  
 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Taboão da Serra, instituído pela Lei 

Municipal n° 1565/2005, alterada pela Lei Municipal n° 2.282, e nos termos da Lei Federal nº 8.069/90 – ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Resoluções nº 152/2012 e 170/2014 do CONANDA – Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e da Resolução Nº 09/2019, no uso de suas atribuições legais e dos 

considerandos a seguir: 
 

Considerando a realização no dia 14/07/2019 da prova de habilitação de candidatos para o processo de escolha 

Unificado para a Composição do Conselho Tutelar do quatriênio 2020/2023. 

 

Considerando que o artigo 20 da resolução nº 09 de 05 de abril de 2019 (Edital do Concurso) prevê que serão 
considerados aprovados na prova de conhecimento específico os candidatos que atingirem no mínimo 70% da 

pontuação total da prova, e como não houve o mínimo de candidatos, na prova do dia 14/07/2019 atingindo a 
pontuação mínima exigida de 70% das questões. 

 

Considerando que alguns dos candidatos que realizaram a prova no dia 14/07/2019 interpuseram recurso à 

Comissão Eleitoral e ao Instituto Zambini. 
 

Considerando que não houve o número mínimo de candidatos que atingiram o percentual previsto no edital, 

qual seja, 70%, o CMDCA por maioria absoluta de seus membros, em reunião ordinária realizada no dia 18 de julho 

de 2019, conforme ata lavrada de nº 133/2019, deliberaram pela anulação da prova de conhecimento específico 

aplicada no dia 14/07/2019 para sua posterior reaplicação, a qual, conforme cronograma que acompanha o 

presente documento, ocorrerá no dia 04 de agosto de 2019, sendo o local e data da nova avaliação a constar 

no edital de convocação a ser publicado no dia 01/08/2019, na semana que antecede a realização da nova 

prova.  

 
A medida deliberada e tomada pelo CMDCA tem por objetivo evitar prejuízo aos candidatos.  
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RESOLVE:  

 
 

Artigo 1º - Tornar publico o Edital de reaplicação da prova de conhecimento específico aplicada no dia 

14/07/2019 e convocação para reaplicação da prova de conhecimento específico que ocorrerá no dia 04 de 

agosto de 2019, somente poderão realizar a prova os candidatos que tiveram suas inscrições deferidas.  

 

Artigo 2ª – Fica revogado o item 1 do Edital Informativo nº 01/2019 de 15 de maio de 2019 no tange ao número de 

questões objetivas que prevê 50 (cinquenta) questões, ficando mantidos e validos todos os demais itens do Edital 
Informativo 01/2019. 
 

Parágrafo único – Por força da revogação do item 1 do Edital Informativo nº 01/2019 de 15 de maio de 2019, o número 

de questões objetivas a ser aplicada na prova do dia 04 de agosto de 2019 passa a ser de 30 (trinta) questões, 

com duração da prova de 03 horas. 

 

Artigo 3º - Do conteúdo programático a ser aplicado – A prova de aferição de conhecimento específico conterá 

exclusivamente questões do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal – Artigo 5º, Dos Direitos 
e Garantias Fundamentais e Princípios Básicos de Cidadania. 
 

Artigo 4ª – Do Cronograma – Em decorrência da anulação da prova do dia 14/07/2019 e da nova prova que será 

aplicada no dia 04/08/2019, fica instituído novo cronograma que segue em anexo e passa fazer parte integrante 
desta resolução. 
 

Artigo 5º - é de responsabilidade de o candidato acompanhar os locais onde o edital for publicado eventuais 

alterações no que diz respeito aos resultados das avaliações de prova objetiva, clínica e psicopedagógica.  
 

  Taboão da Serra, 23 de julho de 2019. 
 
 

Vanini Mandaj 
Presidente do CMDCA 
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Cronograma para o Processo de Escolha Unificado para os membros do Conselho 

Tutelar 

Mandato – 2020/2023 

PRAZO EVENTO 

05/04/2019 Publicação do Edital de Convocação e Regulamentação do 

Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de 

Taboão da Serra. 

22/04 a 22/05/2019 Período de inscrições. 

27/05/2019 Prazo final para à entrega dos documento relacionados a inscrição 

28/05/2019 Publicação da relação de candidatos inscritos. 

29/05 a 02/06/2019 Período de impugnação de candidatos por qualquer cidadão. 

03/06 a 06/06/2019 Notificação dos candidatos impugnados quanto ao prazo de defesa. 

12/06 a 19/06/2019 Período para a apresentação de defesa pelo candidato impugnado. 

24/06 a 28/06/2019 Análise e decisão dos pedidos de impugnação. 

01/07 a 02/07/2019 Interposição de recurso. 

03/07 a 09/07/2019 Análise e decisão dos recursos. 

11/07/2019 Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 

definitiva dos candidatos com inscrição deferida e locais de provas. 

14/07/2019 Prova eliminatória de conhecimentos específicos. 

15/07/2019 Divulgação do gabarito oficial da prova objetiva. 

16/07 a 17/07/2019 Interposição de recursos da prova objetiva. 

18/07 a 19/07/2019 Análise e decisão dos recursos. 

23/07/2019 Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 

definitiva dos candidatos aprovados na prova de conhecimento 

específico. 

01/08/2019 Convocação constando local e data da prova. 

04/08/2019 Prova eliminatória de conhecimentos específicos. 

05/08/2019 Divulgação do gabarito oficial da prova objetiva. 

06/08 a 07/08/2019 Interposição de recursos da prova objetiva. 

09/08 a 13/08/2019 Análise e decisão dos recursos. 
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14/08/2019 Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 

definitiva dos candidatos aprovados na prova de conhecimento 

específico. 

15/08 a 20/08/2019 Realização das avaliações psicopedagógica e clínica. 

23/08/2019 Publicação dos candidatos habilitados e do local da reunião com os 

candidatos para lhes dar conhecimento formal das regras do 

processo de escolha e palestra sobre a campanha eleitoral com 

representante do MP. 

24/08 a 05/10/2019 Campanha eleitoral. 

06/10/2019 Eleição. 

07/10/2019 Divulgação do resultado da escolha. 

10/01/2020 Posse dos conselheiros. 

 

 

 
 
 

 

 


