
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOELSCENTE - CMDCA 

ELEICOES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 

EDITAL DE RETIFICACAO N° 02/2019 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO 
ADOLESCENTE DE PORTEIRAS - CEARA, no USO da atribuicao que lhe e conferida pela Lei 
Municipal N° 432 de 25 de setembro de 2013, nos termos estabelecidos no Item 3, subitem 
3.1, do Edital n° 01/2019, torna publics a seguinte retlflcacao ao Edital supracitado, cujas 
alteracoes estao a seguir elencadas: 

1. No item 3, DOS REQUISITOS BASICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBRO 
DO CONSELHO TUTELAR, subitem 3.1, letra j); 

ONDE, SE LE: 

j) Comprovar atraves de documento especffico fornecido por psic61ogo, os dados 
psicol6gicos, abrangendo avaliacoes das funcoes psicol6gicas, a saber, capacidade 
mental, psicomotora, caracterl sticas de personalidade, entre outas que se fizerem 
necessaries para aferir as capacidades especfficas para o exercfcio das atribuicoes do 
cargo. 

LEIA-SE: 

j) Entregar na Secretaria Municipal de Assistencia Social o documento especffico fornecido 
por psic61ogo, os dados psicol6gicos, abrangendo avaliacoes das funcoes psicol6gicas, 
a saber, capacidade mental, psicomotora, caracterfsticas de personalidade, entre outras 
que se fizerem necessaries para aferir as capacidades especfficas para o exercfcio das 
atribuicoes do cargo, ap6s aprovacao em prova de conhecimento sobre os direitos da 
crianca e do adolescente e funcao do conselho tutelar. 

2. No item 3, DOS REQUISITOS BASICOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS A MEMBRO 
DO CONSELHO TUTELAR, subitem 3.1, letra I); 

ONDE SE LE: 

I) Comprovar estar em perfeitas condicoes de saude para o regular desempenho das 
atribuicoes do cargo mediante apresentacao de atestado, fornecido por medico do 
trabalho. 

LEIA-SE: 

I) Entregar na Secretaria Municipal de Asslstencta Social atestado, fornecido por medico 
ap6s aprovacao em prova de conhecimento sobre os direitos da crianca e do 
adolescente e runcao do conselho tutelar. 

Publique-se 

Encaminhe-se c6pias ao Ministerio Publlco, Poder Judiciilrio e Camara Municipal local. 

Porteiras - Cearil, 07 de maio de 2019. 

rAl\el ��.to� 
' Ana Catia Fernandes Bezerra 

Presidente do CMDCA 


