
         Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do
      Município de Santa Rosa de Lima

 RESOLUÇÃO N.º 001/2022

“Publica  relação  dos  candidatos  aptos  a  participar  da
capacitação  e  prova  para  o  Processo  de  Escolha  de
Conselheiros  Tutelares  do  Município  de  Santa  Rosa  de
Lima e outras providências.”

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do

município de Santa Rosa de Lima, no uso de suas atribuições legais; 

RESOLVE:

Art.1º – Publicar relação dos candidatos aptos a participar da capacitação e prova para

o Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares do Município de Santa Rosa de Lima.

Art.2º – A relação dos candidatos se apresentam da seguinte forma:

Nome do candidato Número de inscrição
Franciele Tenfen 001
Nubia Roberta Ern Roesner 002
Patricia Florencio 003
Renata da Silva 004
Antenilda Miranda de Souza 005
Ivânia Dutra 006
Kamila Loch Roecker 007
André Benedet 008

Art.3º – A capacitação para realização da prova, ocorrerá em 05 de março de 2022, no

Centro Educacional Santa Rosa de Lima -  NÚCLEO, com início às 13:00 horas, e término às

17:00 horas, restando convocada na presente data.

Art.4º – A aplicação da prova será realizada em 12 de março de 2022, no Centro

Educacional Santa Rosa de Lima -  NÚCLEO, com início às 13:00 horas, e término às 18:00

horas, restando convoca na presente data.
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Art.5º – O conteúdo programático para a realização da prova será assim composto:

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  Sistema  de  Garantia  de  Direitos  das  Crianças  e

Adolescentes, e informática básica.

Art.6º – A prova de caráter eliminatório e classificatório, é constituída de 09 (nove)

questões  objetivas  de  múltipla  escolha,  com quatro  alternativas  cada,  e  01  (um)  questão

discursiva, com atribuição de 01 (ponto) cada questão, constituindo nota de 0 (zero) a 100

(cem)  pontos,  cuja  elaborarão,  aplicação  e  processamento  serão  de  responsabilidade  da

Planejar Assessoria e Consultoria.

Art.7º – Não será permitido o acesso e a realização da prova com qualquer produto

alimentício (sólido ou líquido) que não esteja alocado em material integralmente transparente.

Art.8º – Durante a realização da prova é vedada a consulta/utilização/posse de: livros,

revistas, folhetos, anotações, máquinas de calcular, equipamento elétrico, eletrônico ou físico,

principalmente telefones celulares.

Art.9º  –  Recomenda-se  que  o  candidato  compareça  ao  local  de  prova  com

antecedência mínima de 30 min (trinta minutos) antes do horário previsto para aplicação da

prova.

Art.10 – Para a entrada no local de realização da prova, o candidato deverá apresentar,

obrigatoriamente,  documento  de  identificação  (Carteira  de  Identidade  -  RG;  carteiras

expedidas  pelos  Conselhos  e  Órgãos  Fiscalizadores  de  exercício  profissional;  carteira  de

trabalho e carteira nacional de habilitação com foto recente e dentro do prazo de validade.

Art.11 – A Nota mínima na prova, para classificação e, consequente continuação no

Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares do Município de Santa Rosa de Lima,  é de 60

(sessenta) pontos.

Art.12 - Esta RESOLUÇÃO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as

disposições em contrário.
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Santa Rosa de Lima, em 22 de fevereiro de 2022.

________________________________

GRASIELE FERNANDES MATES

Presidente


