
 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  

CMDCA – Penalva/Ma 

 
EDITAL nº001/2019 – PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS CONSELHEIROS 

TUTELARES DO MUNICIPIO DE PENALVA /MA – GESTÃO 2020 - 2024   
 
 

ERRATA N.º 001/2019   
 
 
Dispõe sobre nova redação dos itens que se 
referem ao Processo de Avaliação     
 
 

O Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes de Penalva/MA, no uso 
de suas atribuições legais e considerando a necessidade de dar cumprimento ao 
disposto na lei nº. 8.069/90, resolve:  
 
Art. 1º Dar nova redação ao item 7, 7.2., item e)  do Edital do Processo de escolha 
Unificado dos Conselheiros Tutelares do Município de Penalva/MA: 
 
Onde lê – se: 
 
e) Prova de aferição de conhecimentos sobre os Direitos da Criança e do Adolescente; 
 
Leia-se:   
 
e) A Prova de conhecimento versará sobre a Lei Federal n° 8.069/90 que trata do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) incluindo suas atualizações. A Prova 
constará de 30 questões de múltipla escolha, com 04 alternativas cada questão, sendo 
cada questão no valor de 1,0(um) ponto, no total de 30 pontos. Será considerado 
aprovado os candidatos que fizerem o mínimo de 18 pontos, ou seja, 60% da prova. Os 
candidatos terão 04(quatro horas) para fazer a prova e preencher o gabarito. Em 
hipótese alguma haverá prova fora do local ou horário determinado. Será 
automaticamente excluído do processo o candidato que não comparecer à Avaliação. 
O local de realização da prova será na Unidade Escolar Caldas Marques , com início às 
08 hs no dia 28 de julho de 2019. O gabarito será divulgado em até 24 horas após a 
Avaliação. Esta etapa tem caráter eliminatório. 
 
Art. 2º Dar nova redação ao item 7, 7.2., item f)  do Edital do Processo de escolha 
Unificado dos Conselheiros Tutelares do Município de Penalva/MA: 
 
Onde lê – se: 
 



f) Avaliação psicológica; 
Leia-se:   
 
f) Avaliação psicológica será realizada por profissional habilitado, e visa verificar 
mediante o uso de instrumento psicológico e específico o perfil psicológico adequado 
ao exercício da função de conselheiro tutelar. Em hipótese alguma haverá prova fora 
do local ou horário determinado. Será automaticamente excluído do processo o 
candidato que não comparecer à Avaliação. O local da avaliação será no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS), situado na Rua 03, s/n, Bairro Lírio do Vale, 
neste município, nos dias 08 e 09 de agosto de 2019. A lista com horário  de avaliação 
de cada candidato estará disponível no Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) a apartir do dia 01 de agosto.  Esta etapa tem caráter eliminatório. 
 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 

Dê-se ciência publique-se e cumpra-se. 
Encaminhe-se cópias ao Ministério Público, Poder Judiciário e Câmara Municipal. 

 
 

Penalva/MA, 16 de julho de 2019. 
 
 
 

Kassandra Santos Marques  
Presidente do CMDCA 


