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CALENDÁRIO ELEITORAL

DATA HORÁRIO EVENTO

28/03 -- Publicação do Edital em Diário Oficial.

22/04 a

24/04

8 às 11h

13 às 15h

Período para impugnação do edital.

23/04

 

07h (Horário local) Início das inscrições dos candidatos a Conselheiro Tutelar (por meio eletrônico).

23/04 a

29/04

Ininterrupto Período das inscrições dos candidatos a Conselheiro Tutelar (por meio eletrônico).

29/04 23h (Horário local) Encerramento das inscrições (por meio eletrônico).

Até

03/05

-- Publicação do Edital em Diário Oficial com a relação dos candidatos e respectiva data, horário e local para entrega da documentação exigida no ANEXO II.

07/05 a

11/05

 

Conforme Edital a ser publicado

até 03/05

Entrega dos documentos à Comissão Eleitoral na Avenida Iguatemi, Nº 22, centro, (Gerência Municipal de Assistência Social).

14 e

15/05

07h30 às 10h30

13h30 às 16h30 (Não requer

agendamento de horário).

Prorrogação do prazo para entrega da documentação elencada no Anexo II (Requisitos e Documentação Necessária) do Edital de Retificação 02/2019 e/ou entrega de

documentação complementar em caso de necessidade do inscrito ter entregue os referidos documentos no prazo inicial.

16/05 a

17/05

 

-- Período de análise para homologação das inscrições dos candidatos.

21/05 -- Publicação do Edital em Diário Oficial com a relação dos candidatos habilitados para a prova escrita.

22 a

24/05

8 às 11 h

13 às 15 h

Prazo de interposição de recursos à Comissão Eleitoral na Avenida Iguatemi, Nº 22, centro, (Gerência Municipal de Assistência Social).

27/05 a

31/05

 

-- Período de análise dos recursos.

04/06

 

-- Publicação do Edital em Diário Oficial com o resultado dos recursos.

05/06 -- Publicação do Edital em Diário Oficial com a lista definitiva dos candidatos habilitados para a prova.

07/07

Domingo

8 às 11h Realização da Prova Escrita na Escola Municipal Marechal Rondon, localizada na Avenida Caarapó, 900, Centro.

Até

08/07

 

-- Publicação do Edital em Diário Oficial com o Gabarito.

09 a

12/07

-- Período para correção das provas.

16/07 -- Publicação do Edital em Diário Oficial com o resultado da prova escrita.

17/07 a

19/07

8 às 11 h

13 às 15 h

Prazo de interposição de recurso do resultado da prova escrita à Comissão Eleitoral na Avenida Iguatemi, Nº 22, centro, (Gerência Municipal de Assistência Social).

22 a - Período de análise de recursos.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ  

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
EDITAL DE RATIFICAÇÃO N°02/2019

 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2019
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, TITULARES E SUPLENTES, DE NAVIRAÍ-MS.
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, juntamente com a COMISSÃO
ELEITORAL, criada pela Resolução nº 01 de 27 de Fevereiro de 2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA,
no uso de suas atribuições e na forma prevista nos termos do art. 37, da Lei Municipal nº 1.929 de 28 de Maio de 2015, torna público as seguintes
alterações ao EDITAL Nº 1/2019, publicado no Diário Oficial da Assomassul na Edição Nº 2319 de 29 de março de 2019:
 
Fica prorrogado o prazo para entrega da documentação elencada no Anexo II (Requisitos e Documentação Necessária) e/ou entrega de
documentação complementar em caso de necessidade para os inscritos que tenha entregado os referidos documentos no prazo inicial, dessa forma,
passando a receber os referidos documentos também nos dias 14 e 15/05 sem a necessidade de agendamento prévio, nos horários das 07h30 às 10h30
e das 13h30 às 16h30. O candidato deverá entregar a documentação exigida à Comissão Eleitoral na Avenida Iguatemi, Nº 22, centro (Gerência
Municipal de Assistência Social).
 
O ANEXO I (CALENDÁRIO ELEITORAL) e o ANEXO II (REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA) do EDITAL Nº 1/2019 passa a
vigorar da seguinte forma:
 
ANEXO I
CALENDÁRIO ELEITORAL PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR,TITULARES E
SUPLENTES, DE NAVIRAÍ-MS
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26/07

E

29 a

31/07

27/08 -- Publicação do Edital em Diário Oficial com resultado dos recursos e a relação final dos candidatos habilitados.

30/08 19h30 Reunião dos candidatos com o Ministério Público e CMDCA, local a definir, para dar conhecimento formal das regras do Processo de Escolha.

04/09 7h Início do período de campanha e propaganda eleitoral.

02/10 8 às 11 h

 

Credenciamento e entrega dos crachás dos fiscais de votação e apuração com CMDCA.

4/10 22h Fim da propaganda eleitoral.

6/10 9h às 17h Eleição.

6/10 17h Inicio da apuração dos votos e divulgação.

8/10 -- Publicação do Edital em Diário Oficial com o resultado da Eleição, contendo a relação dos Conselheiros Tutelares eleitos (Titulares e Suplentes).

09 e

10/10

8 às 11 h

13 às 15 h

Prazo para recurso à Comissão Eleitoral na Avenida Iguatemi, Nº 22, centro, (Gerência Municipal de Assistência Social)

14 a

18/10

-- Análise dos recursos.

22/10 -- Publicação do Edital em Diário Oficial com o resultado dos recursos.

22/10 -- Publicação do Edital em Diário Oficial com o resultado definitivo e homologação.

A definir A definir Curso de Capacitação/Formação para os Candidatos Titulares eleitos e respectivos Suplentes.

A definir A definir Avaliação admissional

10/01/20 A definir Diplomação dos candidatos Eleitos.

10/01/20 A definir Posse dos novos Conselheiros Tutelares.

REQUISITOS DOCUMENTOS

I - Guia de comprovação da inscrição

 

a) O candidato receberá em seu e-mail o comprovante de inscrição após a conclusão do ato de inscrição, devendo esse ser impresso e assinada pelo

candidato.

II - A experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da

criança e do adolescente de no mínimo (2) dois anos no trato direto

com crianças e adolescentes, atestado através da entidade atuante

no Município de Naviraí.

 

b) Declaração do órgão empregador ou instituição atuante no Município de Naviraí, devidamente identificada, na qual constem o período, a função e as

atividades exercidas pelo candidato por, no mínimo, dois anos de atividade. A declaração emitida pelo empregador ou instituição deverá especificar as

atividades e/ou projetos desenvolvidos pelo candidato comprovando a experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do

adolescente, com a ressalva do artigo 299 do Código Penal.

Observação:

- O candidato que comprovar ter exercido a função de Conselheiro Tutelar no município de Naviraí/MS, por, no mínimo, 2 (dois) anos, fica dispensado de

comprovar esse requisito.

III - Residir no Município de Naviraí há pelo menos (2) dois anos (É obrigatório a apresentação dos dois comprovantes relacionados abaixo)

c) Comprovante com data atual;

d) Comprovante com data anterior a 28/03/2017.

(Contas de água, energia, telefone fixo, contrato de aluguel, IPTU ou de exercício de atividade profissional no município; sendo dois comprovantes, um

atualizado e o outro expedido, no mínimo, com data anterior a 28/03/2017. No caso de não ter nenhum dos comprovantes acima em seu nome, é

necessária uma declaração escrita do titular dos comprovantes acima com firma reconhecida em cartório).

IV - Comprovação de conclusão do Ensino Médio;

 

e) Certificado de Conclusão do Ensino Médio reconhecido pelo MEC.

V - Não ter sido penalizado com a destituição de Conselheiro

Tutelar, não ter infringido nenhuma medida de Direito pertinente à

criança e adolescente e não possuir antecedentes criminais;

E

VI - Não ter advertência disciplinar, caso de funcionário público ou

ex-conselheiro;

f) Declaração que conste não ter condenação ou demissão por meio de Processo Administrativo Disciplinar emitida pelo setor de Recursos Humanos da

Prefeitura Municipal, apenas para Servidor Público e Conselheiro Tutelar ou para os que já exerceram as referidas funções.

VII - Apresentar Atestado de idoneidade moral. (Todas as certidões abaixo relacionadas são obrigatórias no ato da entrega da documentação)

g) Certidão criminal dos cartórios distribuidores da Justiça Federal;

h) Certidão criminal dos cartórios distribuidores da Justiça Estadual;

i) Certidão e/ou atestado de antecedentes criminais fornecida pela Polícia Federal;

j) Certidão e/ou atestado de antecedentes criminais fornecida pela Polícia Estadual;

k) Certidão de Crimes Eleitorais.

As certidões devem abranger as localidades onde o candidato houver residido nos últimos cinco anos. Os documentos relacionados acima poderão ser

emitidos via internet através dos respectivos endereços:

http://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa

https://www.tjms.jus.br/servicos/certidoes/

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais

http://antecedentes.sejusp.ms.gov.br/

http://www.tre-ms.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais

VIII - Estar em pleno gozo das aptidões físicas e mentais para o (O atestado médico abaixo relacionado também é obrigatório ser entregue com a documentação exigida)

 
ANEXO II
REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
 
O candidato deverá entregar a documentação exigida à Comissão Eleitoral na Avenida Iguatemi, Nº 22, centro (Gerência Municipal de Assistência
Social) conforme data e horário constante no ANEXO I (Calendário Eleitoral). A documentação deverá estar completa, visto que não será admitida
entrega fora do prazo. Serão aceitas cópias autenticadas ou cópias simples com apresentação dos originais que serão autenticadas no ato da entrega à
vista dos originais, com a ressalva do artigo 299 do Código Penal, dos seguintes documentos:
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exercício do cargo, devendo submeter-se a prova de capacidade

física e mental.

Atestado médico emitido por profissional habilitado no Conselho Regional de Medicina, e que contenha a indicação para o exercício da função específica

de Conselheiro Tutelar conforme as atribuições definidas no art. 136, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Observação: Além do atestado médico, os cinco primeiros aprovados serão convocados para Exame Admissional e Avaliação Psicológica antes da posse.

IX - Possuir conhecimentos básicos de informática. m) Certificado de no mínimo 40 horas/aulas.

X - Estar em dia com as obrigações eleitorais.

E

XI - Ser inscrito como Eleitor no Município de Naviraí/MS.

n) Certidão de quitação eleitoral.

O documento relacionado acima pode ser emitido via internet através do endereço:

http://www.tre-ms.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

XII - Não ter atuado como Conselheiro Titular por 02 (dois)

mandatos consecutivos (conforme disposições da Resolução nº170

de 10 de Dezembro de 2014/CONANDA).

O candidato NÃO necessitará entregar qualquer documento. A conferência deste requisito será realizada pela Comissão Eleitoral.

XIII - Ter idade superior a 21 anos de idade. o) Carteira de Identidade; Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (Documento legível).

XIV - Ser aprovado na Prova Seletiva e no Processo Eleitoral --

 
Naviraí-MS, 09 de maio de 2019.
 
EDILENE ROSA DOS SANTOS
Presidente da Comissão Eleitoral/CMDCA
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