
PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 

EDITAL N° 03/2014 

 A Presidente do COMDICA no uso de suas atribuições legais torna público para 

o conhecimento dos interessados, que estão abertas as inscrições dos candidatos para 

compor a vaga imediata de um Conselheiro Tutelar (titular) e os demais irão compor a 

suplência do CONSELHO TUTELAR, nos seguintes termos: 

  1. Os interessados deverão cumprir com as seguintes condições expressas nas 

alíneas abaixo para o registro de suas candidaturas, na forma do artigo 10 do 

Regulamento do Processo de Escolha, aprovado pela Resolução n° 01/2008: 

a) Apresentar atestado de bons antecedentes, a ser obtido no Fórum da Comarca 

Local; 

b) Documento oficial de Identidade, para fins de comprovação da idade mínima de 

21 (vinte e um) anos; 

c) Comprovante de residência no Município de Itapuca a no mínimo 01 (um) ano; 

d) Título eleitoral; 

e) Comprovação de escolaridade mínima, isto é, primeiro grau completo. 

2. É admitido o pedido de registro mediante apresentação de procuração com 

poderes específicos. 

3. Admite-se o apelido dos candidatos, porém havendo coincidência, será 

admitido o que primeiro requerer o registro da candidatura. 

4. A Junta Especial de Escolha, em decisão final e irrecorrível da maioria 

absoluta de seus membros poderá negar inscrição a candidato que não cumprir qualquer 

requisito exigido pelo Regulamento do Processo Eleitoral. 

5. As inscrições poderão ser realizadas junto a Secretaria de Assistência Social, 

Cultura e Turismo do Município de Itapuca, nos horários 07:45 hrs às 11:45 hrs e 13:00 

hrs às 17:00 hrs, seguindo o seguinte cronograma: 

 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES: 08 à 12 de dezembro de 2014 

 PUBLICAÇÃO DAS HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES: 15/12/2014 

 PRAZO PARA RECURSOS REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES: 16/12/14 

 PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS: 17/12/14 

 PERÍODO DE CAMPANHA DOS CANDIDATOS: de 18 à 26/12/14 

 ASSEMBLÉIA GERAL DE ESCOLHA: 30 de dezembro de 2014 

 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO: 30 de dezembro de 2014 



6. A ASSEMBLÉIA GERAL DE ESCOLHA será realizada no dia 30/12/2014 

entre 09:00 hrs e 10:00 hrs da manhã junto a Secretaria de Assistência Social, Cultura e 

Turismo de Itapuca, RS. 

7. Para maiores esclarecimentos acerca da Assembléia Geral de Escolha dos 

Conselheiros Tutelares do Município de Itapuca, os servidores da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, Cultura e Turismo estão a disposição durante o horário de 

expediente. 

8. Nesta eleição serão escolhidos um membro que assumirá de imediato a vaga 

existente como Conselheiro Tutelar (titular) e os demais ficarão como suplentes do 

Conselho Tutelar. 

 

 

Itapuca, 05 de dezembro de 2014. 

 

 

 

JEIZA PÉRCIO DALLACORTE 

Presidente do COMDICA 


