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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
RESOLUÇÃO 10.2019 CMDCA - CONSTITUI GRUPO DE TRABALHO DE AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS
TUTELARES DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FRITAS – BAHIA PARA A GESTÃO NO
QUADRIÊNIO 2020-2023
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
007/2019, ocorrida no dia 11 de Julho de 2019,
DELIBERA:
Artigo 1º. Para cumprir os fins previstos no Inciso X, do artigo 45 da Lei 525/2010, de Junho
de 2010 fica instituído o Grupo de Trabalho para Avaliação Psicológica dos candidatos
aprovados na prova de conhecimentos específicos e de redação do Processo de Escolha
Unificada, para a gestão no quadriênio 2020-2023, nos termos do Edital 001/2019, de 17 de
Abril/2019.
§ 1º. O Grupo de Trabalho para Avaliação Psicológica será composto por 03 (três)
profissionais com certificado de conclusão em nível superior, nas áreas de Psicologia com
notório conhecimento e vivência do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, bem como
das políticas públicas indicadas no Edital 001/2019, que regulamenta o pleito.
I – O grupo de Trabalho para Avaliação psicológica será composto pelos seguintes
profissionais:
a) Elaine Matos de Sá
b) Luiz Henrique Lemos da Silveira
c) Laira Assunção Braga
Artigo 2º. As competências a serem avaliadas nos candidatos deverão comprovar as
condições psicológicas exigidas para trabalhar com conflitos familiares atinentes ao cargo
de Conselheiro Tutelar atribuídas pela Lei 8.069/90 de 12 de julho de 1990, bem como com
a Lei 4.119/62 de 27 de Agosto de 1952, Resolução 002/2003, de 24 de Março de 2003 e do
código de ética previsto na Resolução nº 010/2005, de 21 de julho de 2005 do Conselho
Federal de Psicologia e demais normas e instrumentos autorizados e legalmente exigíveis
para a avaliação psicológica profissional no município de Teixeira de Freitas.
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§ 1º. A metodologia de avaliação psicológica seguirá método e norma padrão recomendada
pelo Conselho Federal de Psicologia e demais instrumentos consolidados e em uso pelos
órgãos públicos municipais do Município de Teixeira de Freitas – Bahia, tendo o Grupo de
Trabalho de Avaliação Psicológica inteira autonomia e responsabilidade decorrente da
aplicação dos instrumentos, inclusive, podendo responder por infrações disciplinares
cometidas que contrariem a Lei nº 5.766/71, de 20 de Dezembro de 1971.
§ 2º. O Grupo de Trabalho de Avaliação Psicológica funcionará com expediente deliberado
pelos seus membros e fará o preenchimento dos formulários de avaliação, laudos,
pareceres, atas e demais registros sobre os procedimentos adotados, guardando o sigilo
necessário, para dirimir eventuais interposições de recursos, cabendo aos seus integrantes
a elaboração e entrega final de todos os documentos utilizados e produzidos pelo grupo.
§ 3º. Qualquer ação ou esclarecimento necessários à condução dos trabalhos para a plena
funcionalidade do propósito do Grupo de Trabalho de Avaliação Psicológica, será dirimida
pela Comissão Especial do Processo de Escolha, Coordenação e Plenária do CMDCA.
Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Teixeira de Freitas, 30 de Julho de 2019.

Maria Renilde Cardoso Machado - Presidente
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