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RESOLUÇÃO 09-2019 CMDCA - CONSTITUI A BANCA EXAMINADORA DO PROCESSO
DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES EDITAL 001.2019

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTECMDCA, por meio de seu presidente e no uso das atribuições conferidas pela Lei 525/2010,
de 10 de Junho de 2010, Regimento Interno publicado pela Resolução 111 de 07 de
dezembro de 2011 e demais deliberações contidas na ata de Reunião Plenária de nº
020/2015, ocorrida no dia 20 de Agosto de 2015,
DELIBERA:
Artigo 1º. Para cumprir os fins previstos no artigo 51 da Lei 525/2010, de Junho de 2010 fica
instituída a Banca Examinadora para elaborar, corrigir e aferir a prova de conhecimentos
específicos – respostas objetivas e redação – nos termos do Edital 001/2019, de 17 de
Abril/2019.

§ 1º. A banca Examinadora será composta por 05 profissionais com certificado de conclusão
em nível superior, em diversas áreas do conhecimento, com notório conhecimento e
vivência do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, bem como das políticas indicadas
no Edital 001/2019 que regulamenta o pleito.
I – A Banca Examinadora será composta pelos seguintes profissionais:
a) Janie Carla Martins Almeida
b) Permindio Muniz Bomfim Filho
c) Jeane Carla dos Santos Miranda
d) Thais Luiz Vargas
e) Andreia Silva Batista Vieira
§ 3º. A Banca Examinadora funcionará com expediente deliberado pelos seus membros e
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fará a lavratura de atas, formulários e registros sobre os procedimentos adotados,
guardando sigilo necessário, para dirimir eventuais interposições de recursos, cabendo aos
seus integrantes e elaboração e entrega final dos documentos produzidos em formato Word
e PDF aos membros da Comissão Eleitoral para aprovação e confecção final, sendo os
documentos lacrados com a supervisão de membros da Comissão Eleitoral e
representantes da Banca Examinadora .
Artigo 2º. A Banca Examinadora seguirá os preceitos legais indicados no edital para a
elaboração da prova objetiva, fundamentos na legislação expressamente indicada, e a
temática da redação, fundamentada nas regras brasileiras de ortografia da língua
portuguesa, tendo como parâmetro o estudo de caso, visando em todas as etapas
estabelecer o discernimento e desenvolvimento de raciocínio lógico sobre o atendimento
pelo Conselheiro Tutelar, na forma da Lei, dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo Único – Qualquer ação ou esclarecimento necessário à condução dos trabalhos
para a plena funcionalidade do propósito da Banca Examinadora será dirimida pela
Comissão Especial do Processo de Escolha, coordenação e Plenário do CMDCA.
Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Teixeira de Freitas, 17 de Julho de 2019.

Maria Renilde Cardoso Machado - Presidente
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