
DECRETO N° 6.713, DE 31 DE MARÇO 
DE 2015.

Dispõe sobre homologação do Concurso 
Público nº. 02/2015, para provimento de 
cargos do Quadro de Pessoal de Carreira.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas atri-
buições legais, 

D E C R E T A: 
Art. 1º - Fica HOMOLOGADO o Concurso 
Público nº. 02/2015, aberto através do Edital 
nº 22/2015, para provimento de cargos do 
Quadro de Pessoal de Carreira do Municí-
pio, a saber: Médico Pediatra e Médico Clí-
nico Geral, para atuarem na Rede Municipal 
da Saúde do Município de Assis.
 . 
Art. 2º -        Este Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 3º -        Revogam-se as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 31 de 
Março de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal da Saúde

Publicado no Departamento de Admi-
nistração, em 31 de Março de 2015.

DECRETO Nº 6.714, DE 01 DE ABRIL 
DE 2015.

Designa Servidor Municipal para responder 
interinamente pelo expediente da Secretaria 
Municipal de Saúde.

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito 
do Município de Assis, no uso de suas atri-
buições legais,

DECRETA:
Art. 1º- Fica designado para responder in-
terinamente pelo expediente administrativo 
da Secretaria Municipal de Saúde, o servidor 
ALMIR MARTINES MORENO, inclusive por 
movimentações bancárias .

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em 
contrário, em especial o Decreto nº 6.239, 
de 01 de Janeiro de 2013.

Prefeitura Municipal de Assis, em 01 de 
Abril de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e 

Administração
Publicado no Departamento de Admi-

nistração, em 01 de Abril de 2015.

26 Gisele Cristine Moreira .......................................487537221 64 8º
10 Regina Felizardo Pires .........................................17652429 60 9º
31 Silmara Tibério .................................................29.983.274-0 60 10º
15 Rosangela Borborema de Carvalho ..................35098557-1 60 11º
12 Fania Aparecida de Moraes ...............................12286088-3 56 12º
22 Leidiana Aparecida de Freitas .......................MG-10089191 56 13º
30 Ana Paula Gregorio do Carmo ...........................347225500 56 14º
9 Fernando Roger de Souza .................................409948287 56 15º
18 Maria de Lourdes dos Santos Peres .................26609230-5 52 16º
14 Silvana de Castro Crepaldi ...................................21916193 52 17º
2 Talita Cano Rezende de Freitas .........................407674238	 48	 Desclassificado
17 Marcia Cristina de Morais Rodrigues ................26401525-3	 44	 Desclassificado
16 Maria Aparecida Barbosa ..................................34720754-6	 44	 Desclassificado
3 Adriana Maria de Oliveira ..................................20093782-0	 40	 Desclassificado
5 Antonia Erinelda dos Santos Cardoso .....200	100	505	3039	 40	 Desclassificado
13 Luciana Rodrigues da Silva ...............................21948815-0	 36	 Desclassificado
8 Camila Cristina dos Santos ................................422439071	 32	 Desclassificado
28 Danielle de Souza Dias ......................................321399778	 ausente	 Desclassificado
23 Roseli de Fatima Araújo da Silva ........................217345062	 ausente	 Desclassificado
20 Maria Helena Nogueira ................................. 21	365	085	-	X	 ausente	 Desclassificado

Prefeitura Municipal de Assis, em 31 de Março de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

DENISE FERNANDES CARVALHO
Secretária Municipal da Saúde

EDITAL Nº 30/2015

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis no uso de suas atribui-
ções legais, torna público o presente Edital para dar conhecimento do RESULTADO DAS 
NOTAS E CLASSIFICAÇÃO dos Candidatos inscritos no Concurso Público nº 03/2015, 
aberto através do Edital nº 23/2015, para preenchimento de cargos Auxiliar de Saúde Bucal 
e Auxiliar de Enfermagem da Estratégia Saúde da Família, na Rede Municipal de Saúde 
de Assis, como segue: 

AUX. DE SAÚDE BUCAL
Inscrições NOME ..............................................................................RG NOTA CLASSIFICAÇÃO
6 Sidineia Aparecida da Silva Souza .......................25497576 64 1º
11 Cristiane Alves da Silva Meneguetti ..................57096053-8 52 2º
29 Clair Rezende Siena ...............................................7125959	 32	 Desclassificado
4 Josiene Gonçalves de Lima ..............................46310652-0	 28	 Desclassificado

AUX. DE ENFERMAGEM (ESF)
inscrições NOME ..............................................................................RG NOTA CLASSIFICAÇÃO
19 Luana Alves Oliveira ..........................................40669096-0 84 1º
1 Sergio Alexandre Silveira ..................................33287162-9 68 2º
24 Patricia Aparecida Moreira De Oliveira .............. 25497627-x 68 3º
27 Marcos Antonio de Sousa ...................................261545760 68 4º
7 Daniela Alves Teixeira.........................................276888650 64 5º
21 Claudia Correa dos Santos Silva ..............................990338 64 6º
25 Débora da Silva .................................................45572176-2 64 7º

EDITAL Nº 31/2015

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a HOMOLOGAÇÃO das inscrições realizadas para Processo Seletivo 
Simplificado	nº	04/2015,	aberto	através	do	Edital	nº	28/2015,	para	contratação	temporária	de	
Ajudante de Serviços e Cuidador/Educador, para atuarem na Rede Municipal de Assistência 
Social no Município de Assis, EXCETO as relacionadas abaixo:

 Cargo Educador/Cuidador

•	 Leisle	Cristina	Costa	-	RG:	3.381.341 .........................................INDEFERIDO
•	 Maria	Ângela	Lino	Morari	–	RG:	19.631.029-5 ............................INDEFERIDO
•	 Patrícia	Bastos	–	RG:	47.417.534-0 ............................................INDEFERIDO
•	 Samanta	Melo	Zibordi	–	RG:	48.632.253-1 .................................INDEFERIDO 
•	 Vanda	Aparecida	dos	Santos	–	RG:	23.964.382-3 ..................... INDEFERIDO

         
         A Comissão Organizadora receberá recursos dos indeferidos, no prazo de 03 (três) 
dias úteis na Secretaria Municipal da Assistência Social, na Rua 24 de Maio nº 248.  
Ficam	CONVOCADOS	os	candidatos	com	as	inscrições	homologadas	para	a	realização	da	
prova objetiva, no dia: 26 de abril de 2015, às 08h00min, no seguinte local: FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL	DO	MUNICIPIO	DE	ASSIS	 -	FEMA,	situada	à	Avenida	Getúlio	Vargas,	
nº1200,	Vila	Nova	Santana,	Bloco	IV,	salas	45	e	46.
Os candidatos deverão comparecer no local da prova com meia hora de antecedência, 
munidos	do	protocolo	de	inscrição,	juntamente	com	o	documento	de	identificação	com	foto,	
lápis,	borracha,	caneta	esferográfica	azul	ou	preta.

Prefeitura Municipal de Assis, em 01 de Abril 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal 

JACIRA DE PAIVA GAVA
Secretária Municipal da Assistência Social
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EDITAL Nº 32/2015

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 30/2015

RICARDO PINHEIRO SANTANA, Prefeito do Município de Assis no uso de suas atribui-
ções	legais	e	a	COMISSÃO	ORGANIZADORA	E	FISCALIZADORA	do	Concurso	Público	
nº. 03/2015,    aberto mediante o Edital nº 23/2015, RETIFICA A CLASSIFICAÇÃO DO 
EDITAL Nº 30, de 31 de Março de 2015, para provimento de cargos de Auxiliar de Saúde 
Bucal e Auxiliar de Enfermagem da Estratégia Saúde da Família do Quadro de Pessoal de 
Carreira, como segue;

AUX. DE SAÚDE BUCAL
Inscrições NOME ...........................................................................RG NOTA CLASSIFICAÇÃO
6 Sidineia Aparecida da Silva Souza ....................25497576 64 1º
11 Cristiane Alves da Silva Meneguetti ...............57096053-8 52 2º
29 Clair Rezende Siena ............................................7125959	 32	 Desclassificado
4 Josiene Gonçalves de Lima ...........................46310652-0	 28	 Desclassificado

AUX. DE ENFERMAGEM (ESF)
Inscrições NOME ...........................................................................RG NOTA CLASSIFICAÇÃO
19 Luana Alves Oliveira .......................................40669096-0 84 1º
24 Patrícia Aparecida Moreira De Oliveira ..........25497627-x 68 2º
1 Sergio Alexandre Silveira ...............................33287162-9 68 3º
27 Marcos Antonio de Sousa ................................261545760 68 4º
7 Daniela Alves Teixeira .....................................276888650 64 5º
21 Claudia Correa dos Santos Silva ...........................990338 64 6º
25 Débora da Silva ..............................................45572176-2 64 7º
26 Gisele Cristine Moreira ....................................487537221 64 8º
15 Rosangela Borborema de Carvalho ...............35098557-1 60 9º
10 Regina Felizardo Pires ......................................17652429 60 10º
31 Silmara Tibério ..............................................29.983.274-0 60 11º
30 Ana Paula Gregorio do Carmo ........................347225500 56 12º
22 Leidiana Aparecida de Freitas ....................MG-10089191 56 13º
12 Fania Aparecida de Moraes ............................12286088-3 56 14º
9 Fernando Roger de Souza ..............................409948287  56 15º
18 Maria de Lourdes dos Santos Peres ..............26609230-5 52 16º
14 Silvana de Castro Crepaldi ................................21916193 52 17º
2 Talita Cano Rezende de Freitas ......................407674238	 48	 Desclassificado
17 Marcia Cristina de Morais Rodrigues .............26401525-3	 44	 Desclassificado
16 Maria Aparecida Barbosa ...............................34720754-6	 44	 Desclassificado
3 Adriana Maria de Oliveira ...............................20093782-0	 40	 Desclassificado
5 Antonia Erinelda dos Santos Cardoso ..200	100	505	3039	 40	 Desclassificado
13 Luciana Rodrigues da Silva ............................21948815-0	 36	 Desclassificado
8 Camila Cristina dos Santos .............................422439071	 32	 Desclassificado
28 Danielle de Souza Dias ...................................321399778	 Ausente	 Desclassificado
23 Roseli de Fatima Araújo da Silva .....................217345062	 Ausente	 Desclassificado
20 Maria Helena Nogueira .............................. 21	365	085	-	X	 Ausente	 Desclassificado

Prefeitura Municipal de Assis, em 01 de Abril de 2015.

RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

ALMIR MARTINES MORENO 
Assessor Técnico de Saúde

Extrato do Termo Aditivo Padrão – Trabalho Social – Convênio Programa Minha 
Casa Minha Vida

CONVENENTE:	Caixa	Econômica	Federal;	CONVENIADA:	Prefeitura	Municipal	de	Assis;	
OBJETO:	Alteração	da	Clausula	Segunda	(prazo)	do	convênio	firmado	para	execução	do	
trabalho social no empreendimento RESIDENCIAL SANTA CLARA, pelo período de 06 (seis) 
meses, podendo sofrer outras prorrogações por iguais ou inferiores períodos, respeitado 
o	limite	legal,	firmado	em	05	de	dezembro	de	2014;	Recursos:	Fundo	de	Arrendamento	
Residencial (FAR); Fundamentação Legal: art. 2º da Lei 10.188/01 e do art. 3º, § 5º, da Lei 
Federal nº11.977/09.
Assis (SP), em 31 de março de 2015.
 

RICARDO PINHEIRO SANTANA 
Prefeito  Municipal   
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EDITAL Nº 001/2015- CMDCA 
 

Abre inscrições para o Processo de Escolha Unificada 

dos Conselheiros Tutelares do Município de Assis/SP, 

mandato 2016/2019. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do 

Município de Assis, por meio de sua Comissão Executiva, no uso de suas atribuições 

legais, com base na Lei Federal nº 8.069/90 e na Lei Municipal n° 5.839/2014 torna 

público, a abertura do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares de Assis, 

mandato 2016/2019, que deverá ser realizado conforme o presente edital e 

obedecidas as normas ora estabelecidas. 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 O presente edital regulamenta o Processo de Escolha Unificada dos Conselheiros 

Tutelares do Município de Assis/SP e seus respectivos suplentes, para um mandato 

de 4 (quatro) anos, de 2016 a 2019, sendo permitida a recondução por igual período, 

mediante novo processo de escolha. 

1.2 O Processo de Escolha, de acordo com a legislação que trata da matéria e 

conforme previsto neste edital será executado pela Comissão Executiva do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente mencionadas na Resolução 

01/2015, e fiscalizada pelo Ministério Público. 

1.3 O Conselho Tutelar é composto por 5 (cinco) Conselheiros Titulares e 5 (cinco) 

Conselheiros Suplentes, escolhidos de acordo com as disposições previstas neste 

edital. 

1.4 O Conselheiro Tutelar fará jus à remuneração mensal correspondente a referencia 

40, faixa C, da tabela de vencimentos da Prefeitura Municipal de Assis. 

1.5 O local e os horários para a realização de todas as etapas deste processo de 

escolha serão divulgados por meio do site www.cmdca-assis.org.br, na Secretaria do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, localizada no Espaço 

Cidadania – Casa dos Conselhos, prédio da Secretaria Municipal de Saúde, sito à Rua 
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Cândido	Mota,	48,	Vila	Central,	Assis	– SP, no fone: 3302-5555, e/ou pela imprensa 

local. 

2- DA CANDIDATURA  
2.1 Poderão participar do Processo de Escolha: 

a) Todas as pessoas da comunidade local que preencham as exigências previstas 

neste edital; 

b) Todas as pessoas que já tenham exercido a função de conselheiro tutelar e que 

ficaram fora do conselho durante o último mandato, ainda que este mandato tenha tido 

sua duração prejudicada ou estendida; 

c) Os conselheiros e conselheiras tutelares que estão no exercício do primeiro 

mandato, cuja duração tenha sido prejudicada; 

d) Os conselheiros e as conselheiras tutelares que já tinham exercido o primeiro 

mandato, e que foram, consecutivamente, empossados a partir de 11 de janeiro de 

2013, cuja duração do mandato de 03 (três) anos ficou prejudicada. 

e) Os conselheiros e as conselheiras tutelares empossados em 2010, e novamente 

escolhidos em 2013, cuja duração do mandato de 03 (três) anos tenha ficado 

prejudicado, conforme previsto na Resolução nº 152, de 2012, publicado pelo 

CONANDA; 

f) Os conselheiros e as conselheiras tutelares que estão no exercício do primeiro 

mandato e que tiveram o mandato estendido/prorrogado, conforme previsto na 

Resolução nº 152, de 2012, publicado pelo CONANDA. 

g) O Conselheiro de Direito desde que tenha solicitado seu afastamento do 

cargo/função de Conselheiro de Direito, até a data do início do período de inscrição do 

Processo de Escolha. 

2.2 Não poderão participar do Processo de Escolha: 

a) Aqueles que não preencham as exigências previstas neste edital; 

b) Conselheiros e conselheiras tutelar que estão no segundo mandato consecutivo, 

exceto àqueles que foram empossados em 2013, cuja duração do mandato tenha 

ficado prejudicada, conforme previsto na Resolução nº 152, de 2012, publicado pelo 

CONANDA; 

c) Conselheiros e conselheiras tutelares que exerceram a função por dois mandatos 

consecutivos e que tiveram o mandato estendido/prorrogado; 
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d) Conselheiros e conselheiras tutelares que já tinham exercido o primeiro mandato e 

que foram empossados para exercer um segundo mandato, nos anos de 2011 e 2012, 

conforme previsto na Resolução nº 152, de 2012, publicado pelo CONANDA; 

e) Para fins de candidatura os mandatos dos conselheiros e conselheiras tutelares 

anteriores ao Processo de Escolha Unificada serão considerados com base na norma 

que orientou o seu processo de escolha. 

f) Conselheiro ou conselheira tutelar que tenham sido penalizados com a perda do 

mandato do cargo de conselheiro tutelar; 

g) Aqueles que exercem cargo público. 

3- DOS IMPEDIMENTOS 
3.1 São impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendentes e 

descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, tios e sobrinhos, padrasto ou 

madrasta e enteado;  

3.2 São impedidos	de	servir	no	mesmo	Conselho	Tutelar	os	cônjuges,	companheiros,	

ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o terceiro grau, inclusive; 

3.3 Estende-se o impedimento da disposição acima ao conselheiro tutelar que tenha 

as relações dispostas com autoridade judiciária e com o representante do Ministério 

Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da mesma Comarca. 

4- DO PROCESSO DE ESCOLHA. 
4.1 O Processo de escolha será organizado em 04 (três) etapas: Inscrição, Prova de 

Aferição de conhecimentos específicos, Votação e Formação inicial.   

5- DA INSCRIÇÃO 
5.1 O período para a inscrição será de 01/05/2015 a 22/05/2015, no horário das 9h às 

11h, e das 14h às 16h, na Secretaria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, localizada no Espaço Cidadania – Casa dos Conselhos, prédio da 

Secretaria	Municipal	de	Saúde,	sito	à	Rua	Cândido	Mota,	48,	Vila	Central,	Assis	– SP, 

no fone: 3302-5555. 

5.2 A inscrição no Processo de Escolha implicará a aceitação tácita das normas 

estabelecidas neste Edital e em outros que forem publicados durante a realização do 

Processo de Escolha. 

5.3 A candidatura deve ser individual, não sendo admitida a composição de chapas. 
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j) Uma (01) foto 3x4 recente; 

5.6 A comprovação da documentação de experiência na área da criança e do 

adolescente dar-se-á através de: 

a) Apresentação de fotocópias autenticadas das páginas de identificação e registro da 

Carteira de Trabalho, no caso de regime celetista; 

b) Apresentação da fotocópia autenticada do(s) decreto(s) ou da(s) portaria(s) de 

nomeação acompanhados: do último holerite ou do ato de exoneração, ou certidão de 

tempo de serviço, contendo principalmente o cargo/função e o tempo de serviço 

prestado no referido cargo/função, no caso de regime de trabalho estatutário; 

c) Apresentação	 de	 fotocópia	 autenticada	 do	 alvará	 de	 profissional	 autônomo, 

devidamente atualizado acompanhada de relatório contendo o período e as atividades 

desenvolvidas na área da criança e do adolescente; 

d) Apresentação de declaração original de experiência expedida pelo empregador com 

reconhecimento de firma, contendo a função que desempenhou, a data de início e 

data de saída, se for o caso, acompanhada de relatório das atividades desenvolvidas 

na área da criança e do adolescente no período e de fotocópia do alvará de 

profissional	autônomo; 

e) O exercício de atividade voluntária e estágio não serão considerados para efeito de 

comprovação de experiência na área da criança e do adolescente. 

5.7 Após a apreciação da documentação solicitada pela Comissão Executora, 

constantes nos itens 2.2 e 2.7, a homologação das inscrições deferidas e indeferidas 

será publicada no dia 26/05/2015, no site www.cmdca-assis.org.br e no mural do 

CMDCA afixado na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Espaço Cidadania). 

5.8 No caso do indeferimento da inscrição, o candidato terá até o dia 28/05/2015, para 

entrar com recurso que deverá ser encaminhado ao Presidente (a) do CMDCA, na 

sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Espaço 

Cidadania) das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00. Após análise, a Comissão 

Executiva publicará em 01/06/2015, o resultado dos recursos apresentados, no 

endereço do Conselho (Espaço Cidadania) e site www.cmdca-assis.org.br, com o 

conteúdo final dos candidatos homologados. 
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5.4 Os requisitos para participar do Processo de Escolha são: 

a) Ter 21 (vinte e um) anos completos até a data limite das inscrições; 

b) Residir no Município de Assis há mais de um ano, até a data limite das inscrições; 

c) Ter reconhecida idoneidade moral; 

d) Ter curso universitário completo na área de ciências humanas; 

e) Ser brasileiro e estar em pleno exercício dos direitos políticos; 

f) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

g) Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino; 

h) Ter experiência técnica, acadêmica ou profissional na área da criança e do 

adolescente de no mínimo um (01) ano; 

i) Ter disponibilidade para prestar quarenta (40) horas semanais de expediente, de 

segunda às sextas-feiras, incluindo os plantões semanais e de finais de semana e 

feriados; 

j) Estar em gozo de boa saúde física e mental para o exercício da função; 

k) Conhecimentos básicos de informática; 

5.5 Da documentação exigida para inscrição 

a) Fotocópia autenticada da cédula de identidade; 

b) Fotocópia autenticada do Titulo de Eleitor; 

c) Declaração de próprio punho de que é residente e domiciliado no Município de 

Assis há mais de um ano, anexada a um comprovante de endereço; 

d) Declaração de próprio punho, de que se encontra ciente das características do 

regime de trabalho, que inclui o prioritário exercício da função, nos períodos diurno e 

noturno bem como finais de semana e feriados; 

e) Certidão cível e criminal emitida pelo Cartório Distribuidor da Comarca de Assis; 

f) Certidão de que o interessado está no pleno exercício dos direitos políticos expedido 

pelo respectivo cartório eleitoral; 

g) Fotocópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, 

se do sexo masculino. 

h) Fotocópia do Certificado de conclusão ou Declaração de conclusão do curso 

Universitário; 

i) Comprovante de experiência na área da criança e do adolescente (no mínimo um 

(01) ano); 
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5.9 Qualquer pedido de impugnação deverá ser oferecido ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, no período de 27/05/2015 a 02/06/2015, no horário 

das 9h às 11h, e das 14h às 16h. 

5.10 Caso haja pedido de impugnações, o CMDCA deverá julgá-las até às 12h do dia 

04/06/2015. 

5.11 Havendo impugnação, o CMDCA publicará o resultado na mídia local, até o dia 

04/06/2015, após as 12h, servindo esta publicação como convocação ao impugnado para 

que, caso queira, apresente o respectivo recurso. 

5.12 O candidato que tiver sua inscrição impugnada poderá recorrer da decisão, de forma 

escrita e fundamentada, no período de 05 a 10/06/2015. 

5.13 Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão de resultados de recursos. 

5.14 Os candidatos recorrentes não serão comunicados individualmente do resultado dos 

recursos, que ficarão disponíveis nos autos do próprio recurso e disponíveis no mesmo 

local das inscrições. 

5.15 Não havendo impugnações, ou após a solução destas, será publicado em 

12/06/2015, no Diário Oficial do Município e nos jornais de circulação local, os candidatos 

que obtiveram deferimento de suas inscrições definitivas, estando, portanto, aptos a 

participar da prova de aferição. 

5.16 Após decorridos 02 (dois) dias da publicação do Edital de Inscritos, a Comissão 

Executiva não se responsabilizará por inscrições não recebidas, em decorrência de 

ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, 

bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados. 

6. DA PROVA DE AFERIÇÃO 
6.1 A Prova de Aferição de Conhecimentos Específicos sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, será aplicada no dia 01/08/2015, às 14h, na Faculdade Ciências e 

Letras de Assis – UNESP.  

6.2 A Prova de Aferição consistirá de prova objetiva composta de 40 (quarenta) 

questões, com 5 (cinco) alternativas de respostas cada, sendo somente uma a correta, 

valendo 2 (dois) pontos cada questão, perfazendo o total de 80 (oitenta) pontos, e de 

uma prova discursiva versando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, valendo 

o total de 20 (vinte ) pontos. 
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6.3 A duração da Prova de Aferição será de 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o 

preenchimento do cartão-resposta. O controle do tempo de aplicação da prova e as 

informações a respeito do tempo transcorrido, durante a realização da prova, serão 

feitos pelos fiscais de sala. 

6.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova de 

Aferição de conhecimentos às 13h30, obrigatoriamente munido de lápis, borracha e 

caneta esferográfica com tinta azul ou preta, cartão de Inscrição e documento de 

identidade. 

6.5 As portas de acesso ao local da Prova de Aferição serão abertas às 13h30 e 

fechados impreterivelmente às 14h00, ficando impedido de ingressar ao recinto de 

provas o candidato que chegar ao local de prova após o horário estipulado, 

independentemente do motivo, ainda que de força maior e caso fortuito. 

6.6 Serão considerados documentos de identificação hábeis para acesso ao local da 

prova: Cédula de Identidade (original) ou Carteira Nacional de Habilitação com 

fotografia, Carteiras oficiais expedidas por Órgãos de Classe e Passaporte, com foto e 

válidos na data da realização das provas. 

6.7 Não será permitido o acesso às salas de provas aos candidatos que não 

apresentarem o original de um dos documentos de identidade ou a apresentação de 

documentos rasurados, ilegíveis ou danificados. 

6.8 Não será permitida, no dia da realização da prova, a entrada de candidatos 

portando	 aparelhos	 eletrônicos,	 tais	 como:	 bip,	 telefone	 celular,	 walkman,	 notebook,	

receptor, gravador, e outros	 aparelhos	 eletrônicos	 que	 possam	 comprometer	 a	

segurança do concurso. Caso o candidato porte qualquer um desses objetos, deverá 

desligar o mesmo e colocá-lo sob a carteira. O descumprimento da presente 

prescrição implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de 

fraude. 

6.9 Não será permitida, durante a realização da prova, a utilização de gorros, bonés, 

óculos escuros e de relógios, cujos objetos deverão ser guardados pelos candidatos 

em local que impeça sua visibilidade. 

6.10 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato ausentar-se do 

recinto da sala, a não ser em caso especial e desde que acompanhado por um 

componente da equipe de aplicação da prova. 
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6.20 Os candidatos desclassificados na prova de aferição terão prazo até o dia 

14/08/2015 para apresentar recurso. 

6.21 Os recursos deverão ser protocolados na sede do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, Espaço Cidadania - Assis SP. 

4.21 A Comissão de Execução terá até o dia 18/08/2015, para avaliar e publicar a 

resposta ao pedido de recurso.  

6.22 Os candidatos recorrentes não serão comunicados individualmente do resultado dos 

recursos, que ficarão disponíveis nos autos do próprio recurso e disponíveis no mesmo 

local das inscrições.  

6.23 Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão de resultados de recursos. 

6.24 Os candidatos aprovados na prova de aferição, e não impugnados pelo CMDCA, 

estarão aptos a participar do processo de votação. 

7- DAS VEDAÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA EM 
DATA UNIFICADA 
7.1 É vetado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem ou 

vantagem pessoal de qualquer natureza inclusive brindes de pequeno valor. 

8. DO PROCESSO DE VOTAÇÃO 

8.1 A	realização	do	Processo	de	Votação	pra	a	escolha	dos	Conselheiros	Tutelares	do	

Município de Assis acontecerá no dia 04/10/2015, pelo sufrágio universal, sendo o 

voto direto, facultativo e secreto, com valor igual para todos, pelos eleitores com 

domicilio eleitoral na cidade de Assis, no horário de 08h às 17 horas no posto de 

votação a ser divulgados posteriormente.  

8.2 No local de votação deverão estar presentes o Coordenador	do	Posto	de	Votação, 

assim como os integrantes das mesas receptoras de votos. 

a) A Secretaria Municipal de Assistência Social deverá encaminhar ao CMDCA, até o 

dia 01/09/2015, a relação nominal dos Servidores Públicos que atuarão nos Postos de 

Votação e na Apuração; 

b) Não comparecendo alguns dos integrantes das mesas receptoras de votos, o 

Coordenador	do	Posto	de	Votação	designará,	para as mesmas, cidadãos de ilibada 

conduta que aceitem o encargo; 

c) O presidente da mesa receptora de votos iniciará o processo de votação às 08h, 

com a abertura da Ata Circunstanciada. 
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6.11 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova 

poderá fazê-lo, desde que acompanhada por um fiscal de sala, e que o recém-nascido 

permaneça em local reservado sob os cuidados e a guarda de pessoa de sua 

confiança. A candidata que não levar acompanhante para cuidar do recém nascido 

não realizará a prova. 

6.12 O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após 1 (uma) hora do 

início da Prova de Aferição, devendo, antes de se retirar entregar aos fiscais de sala, o 

caderno de prova e o cartão-resposta. 

6.13 Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a 

saída simultânea dos três últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de 

encerramento da aplicação da prova da respectiva sala. 

6.14 Não haverá segunda chamada para a prova, seja qual for o motivo da ausência 

do candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos 

estipulados no ato de inscrição do candidato, neste edital e em outros editais 

referentes às fases deste Processo de Escolha. 

6.15 O gabarito	da	Prova	Objetiva	será	divulgado	no	endereço	eletrônico	www.cmdca-

assis.org.br a partir do primeiro dia útil após a aplicação da Prova de aferição. 

6.16 Os pontos relativos às questões objetivas que, porventura, forem anuladas, serão 

atribuídos a todos os candidatos que se submeteram à respectiva prova. Se houver 

alteração de alternativa (a, b, c, d, e) divulgada pelo gabarito provisório como sendo a 

correta, os efeitos decorrentes serão aplicados a todos os candidatos, 

independentemente de terem ou não recorrido, ou de terem ou não marcado a opção 

divulgada como correta pelo gabarito provisório.  

6.17 O não comparecimento do candidato à Prova de aferição, acarretará sua 

eliminação do Processo de Seleção. 

6.18 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem cinquenta por cento 

dos pontos previstos para a prova objetiva, e cinquenta por cento dos pontos previstos 

para a prova discursiva. 

6.19 – O resultado da Prova de Aferição será publicado no dia 11/08/2015, com a 

divulgação da lista dos candidatos por ordem alfabética e com a nota atribuída, na 

sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e site 

www.cmdca-assis.org.br. 
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8.3 O CMDCA-Assis providenciará junto ao Tribunal Regional Eleitoral a cessão de 

urnas para votação, as quais ficarão sob a responsabilidade do Coordenador de Posto 

de	Votação; 

a) Será afixado, no Posto de Votação,	 a	 relação	 dos	 candidatos	 participantes do 

certame. 

b) As relações devem ser uma em ordem alfabética e outra em ordem numérica. 

Todas devem trazer o número e o nome do candidato. 

8.4 O Eleitor deverá apresentar-se à mesa receptora de votos munido de um 

Documento de Identidade com foto, do Título de Eleitor e/ou comprovante da última 

votação. 

8.5 Após identificado pela mesa receptora de votos, o eleitor dirigir-se-á à cabine de 

votação para preencher a cédula assinalando apenas um dos candidatos 

participantes. 

8.6 Os Candidatos poderão credenciar, por posto de votação, 1 (um) fiscal de votação 

e um suplente, para atuarem junto às mesas de recepção de votos. Para tal devem 

apresentar, ao CMDCA-Assis, solicitação de credenciamento (Formulário fornecido 

pelo CMDCA-Assis) e cópia do Documento de Identidade e do Título de Eleitor dos 

Fiscais a serem credenciados, no período de 14/09/2015 a 18/09/2015. 

a) Só poderão atuar como fiscais pessoas idôneas	e	maiores	de	18	anos	de	 idade, 

que deverão apresentar-se ao	Coordenador	do	Posto	de	Votação, no dia 04/10/2015, 

munido de um documento de identidade com foto, para retirar sua credencial. 

b) O Suplente só terá atuação junto ao posto de votação na impossibilidade do Titular. 

8.7 Todos os candidatos são Fiscais Natos, podendo atuar junto às mesas receptoras 

de votos. Para tal deverá retirar, até às 16 horas do dia 30/09/2015, junto ao CMDCA-

Assis, mediante documento de identificação, sua credencial. 

a) Os Fiscais e Candidatos, ao atuarem junto às mesas receptoras de votos, deverão 

manter à vista sua credencial e não poderão portar nenhum objeto de propaganda 

eleitoral. Sempre que solicitados deverão apresentar ao Presidente da Mesa, ao 

Coordenador do Posto de votação ou a qualquer outra Autoridade Pública documento 

de identificação, juntamente com a credencial. 
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8.8 Os atuais Conselheiros Tutelares que não estiverem se candidatando à 

recondução, são Fiscais Natos. Para tal deverão retirar, até às 16 horas do dia 

30/09/2015, sua credencial. 

8.9 Será retirado do local de votação qualquer indivíduo, inclusive Candidato e/ou 

Fiscal, que mantiver conduta incompatível com os trabalhos de votação ou agir com 

descortesia com quaisquer dos integrantes dos postos de votação. 

8.10 Encerrada a coleta de votos o presidente da mesa receptora de votos deverá 

lacrar a urna. 

8.11 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada por todos os integrantes da mesa 

receptora de votos e ser devidamente acondicionada em envelope lacrado. 

8.12 Todo o material deverá ser entregue ao Coordenador do Posto	de	Votação,	que	

repassará ao Conselheiro Municipal de Direitos, responsável pela Supervisão da 

votação da área de abrangência	do	Posto	de	Votação. 

a) O Coordenador do posto de votação deverá esperar, juntamente com os 

presidentes de mesa, a presença do Conselheiro de Direitos que irá conduzir os 

envelopes, com a ata circunscrita e a urna lacrada, até o local onde será instalada a 

Central de Apuração, cujo endereço será designado pelo CMDCA-Assis, até 48 horas 

antes do início do processo de recepção de votos. 

b) Todo o material da votação será conduzido em carros fornecidos pela Prefeitura, 

devidamente identificados. Nos veículos, além do motorista, deverá estar presente, no 

mínimo, um Conselheiro Municipal de Direitos, um Servidor Público e um Guarda 

Municipal. Não será permitida a locomoção, junto com o material de votação, de 

candidatos ou fiscais. 

c) Não será permitido a locomoção, junto com o material de votação, de candidatos ou 

de fiscais. 

8.13 Os casos omissos surgidos durante o processo de recepção de votos serão 

resolvidos, regionalmente, pelo Representante do CMDCA-Assis, após consulta a um 

integrante da Comissão Eleitoral. 

9 - DA APURAÇÃO 
9.1 A apuração de votos, terá início a partir das 20 horas do dia 04/10/2015, na Central 

de Apuração. 
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0.9 Em caso de empate terá preferência na classificação sucessivamente, o candidato 

que obtiver maior nota na Prova de Aferição, com maior tempo de experiência na 

promoção, defesa ou atendimento na área dos direitos da criança e do adolescente, e, 

persistindo o empate, o candidato com idade mais elevada. 

9.10 Concluída a totalização dos votos, o CMDCA-Assis proclamará o Resultado do 

Processo de Escolha, tornando público por meio de publicação no Diário Oficial do 

Município e nos jornais de circulação local, o nome dos candidatos e o número de 

votos recebidos.   

9.11 Os recursos eventualmente interpostos deverão ser decididos, pelo CMDCA-

Assis, na forma de seu Regimento Interno. 

10. DA FORMAÇÃO INICIAL 
10.1 Os candidatos eleitos, os 5 (cinco) titulares e os 5 (cinco) suplentes, serão 

convocados para uma formação inicial sob a forma de uma capacitação, acerca das 

normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como sobre as peculiaridades 

e aspectos práticos do exercício de Conselheiro Tutelar. O conteúdo, a carga horária e 

a metodologia serão divulgados em edital próprio a ser deliberado e publicado pelo 

CMDCA-Assis. 

10.2 O candidato só poderá tomar posse mediante frequência integral na capacitação, 

salvo faltas justificadas, sob pena de automática eliminação do processo de escolha 

do Conselho Tutelar. 

11 -  DA DIPLOMAÇÃO E POSSE 
11.1 A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo Senhor Prefeito Municipal ou 

pessoa por ele designada no dia 10 de janeiro de 2016. 

12 - DA COMISSÃO ELEITORAL DO CMDCA-Assis 
12.1 A comissão executiva formada para o Processo de Escolha dos Conselheiros 

Tutelares da Cidade de Assis, para mandato de 2016-2019 se dissolverá em 30 dias 

após o término do processo eleitoral. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito acompanhar a publicação 

ou divulgação dos atos concernentes ao Processo de Seleção, divulgados, no 

endereço	 eletrônico	 www.cmdca-assis.org.br, obrigando-se a atender aos prazos e 
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9.2 As mesas de apuração deverão ter a presença de um representante do Ministério 

Público. 

9.3 Caberá ao Presidente do CMDCA-Assis, ou pessoa por ele indicada, a 

coordenação da Mesa de Trabalho. 

9.4 As solicitações de impugnações e/ou as reclamações serão decididas no curso da 

totalização, administrativamente, pela Comissão Eleitoral, por maioria dos votos, 

cientes os interessados presentes. 

9.5 O trabalho de totalização de votos poderá ser acompanhado pelos Conselheiros 

Municipais de Direitos, por representantes do Ministério Público, pelos Conselheiros 

Tutelares, por candidatos, por autoridades públicas ou outras pessoas devidamente 

credenciadas pelo CMDCA-Assis. 

a) Serão utilizadas para acesso à Central de Apuração as mesmas credenciais 

utilizadas no processo de recepção de votos. Para o acesso à Central de Apuração, 

todas as pessoas deverão apresentar, juntamente com a credencial, um documento de 

identificação. 

b) Será retirado do local de apuração qualquer indivíduo, inclusive Candidato e/ou 

Fiscal, que mantiver conduta incompatível com os trabalhos de apuração ou agir com 

descortesia com quaisquer dos integrantes das mesas apuradoras. 

9.6 Na votação manual, após fazer a declaração dos votos em branco e antes de ser 

anunciado o seguinte, será posto na cédula, no lugar correspondente à indicação do 

voto, a expressão “em branco“, além da rubrica do Presidente da mesa apuradora. 

a) O mesmo processo será adaptado para o voto nulo. 

b) As cédulas oficiais, à medida que forem abertas, serão examinadas e lidas em voz 

alta por um dos componentes da mesa apuradora. 

c) As questões relativas às cédulas somente poderão ser suscitadas nessa 

oportunidade. 

9.7 Após a totalização dos votos serão novamente colocados em envelopes e lacrados 

os votos e os mapas de totalização de cada urna eleitoral. 

9.8 Serão considerados Conselheiros Tutelares titulares os 05 (cinco) candidatos que 

obtiverem a maioria do número de votos e considerados suplentes os 05 (cinco) 

imediatamente posteriores. 
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condições estipulados neste Edital e nos que forem publicados durante a execução do 

Processo de Seleção. 

13.2 O candidato aprovado e classificado no Processo de Escolha obriga-se a manter 

atualizado o seu endereço até a data da homologação final dos resultados. 

13.3 Os documentos apresentados pelo candidato durante todo o Processo de 

Escolha poderão, a qualquer tempo, ser objeto de conferência e fiscalização da 

veracidade de seu teor por parte da Comissão Executiva, e no caso de constatação de 

irregularidade, inexatidão e falsidade, a inscrição será cancelada independentemente 

da fase em que se encontre. 

13.4 O descumprimento de quaisquer das instruções deste Edital implicará na 

eliminação do candidato do Processo de Escolha. 

13.5 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente em conjunto com o Ministério Público. 

13.6 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Assis, 26 de março de 2015. 
 

 
Heloisa Maria Heradão Rogone 
Presidente do CMDCA – Assis 
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Faça sua parte
como um  bom cidadão,
contribua com o Meio Ambiente.
Pilhas, baterias de telefone celular, agendas 
eletrônicas, etc, além de lâmpadas fluorescentes 
(lâmpadas brancas) representam grande risco à 
saúde humana e ao meio ambiente se descartadas 
de maneira inadequada
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RESOLUÇÃO N.º 01, DE 26 DE MARÇO DE 2015 

 
Dispõe sobre a constituição da Comissão Executiva, 
e do Processo de Escolha Unificado dos 
Conselheiros Tutelares do Município de Assis, 

mandato 2016/2019, e dá outras providências.  
 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, CMDCA-ASSIS, usando das atribuições que lhe são conferidas 

por lei em especial ao inciso XV do artigo 7º da Lei nº 5.839 de 17 de março de 

2014, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança 

e do adolescente e da outras providências; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 131 e 139 da Lei Federal nº 

8.069/1990 (ECA), com as modificações introduzidas pelas Leis Federais nº 

8.242/1991, 12.010/2009 e 12.696/2012;  

CONSIDERANDO o que prevê o § 3º do artigo 12 da Resolução 

CONANDA nº 170, que altera a Resolução 139/2010 para dispor sobre o processo 

de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do 

Conselho Tutelar; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 5.839 de 17 de março de 

2014, que dispõe em seu artigo 26 que o processo de escolha dos membros do 

Conselho Tutelar do Município de Assis será estabelecido pelo CMCDA, mediante 

resolução específica, observadas as disposições contidas no artigo 139 do ECA e 

nas diretrizes estabelecidas nas Resoluções CONANDA 139 e 152 e alterações 

posteriores; 

CONSIDERANDO a deliberação unânime dos(as) Conselheiros(as) de 

Direitos presentes na Reunião Extraordinária realizada no dia 26 de março de 

2015; 

RESOLVE:  

Art. 1º - A presente Resolução regulamenta a criação da Comissão Executiva 

responsável pela organização do Processo de Escolha Unificado dos 

Conselheiros Tutelares do Município de Assis, mandato 2016/2019. 
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Art. 9° - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente em conjunto com o Ministério Público. 

Art. 10º- A presente resolução foi aprovada em Reunião Extrordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em 26 de março 

de 2015, entrando em vigor na presente data, devendo ser publicada no Diário 

Oficial do Município.  

 

Assis, 26 de março de 2015. 

 
Heloisa Maria Heradão Rogone 
Presidente do CMDCA-Assis 
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Parágrafo único - A Comissão Executiva constituída em reunião ordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Assis, no dia 

28 (vinte e oito) de janeiro de 2015, é composta por 5 (cinco) membros:  

1-Heloisa Maria Heradão Rogone - Presidente 

2- Angela Midori Miyaji Martinho  

3- Bárbara Sinibaldi  

4-Ivone Maria Depole 

5-Regina Cabelo  

Art. 2º O Processo de escolha será organizado em 04 (três) etapas: Inscrição, 

Prova de Aferição de conhecimentos específicos, Votação e Formação inicial.   

Parágrafo primeiro. Todo o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, 

titulares e suplentes será fiscalizado pelo representante do Ministério Público 

do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da 

Comarca de Assis, Estado de São Paulo, conforme disposto no artigo 139, da 

Lei Federal nº 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Art. 3º - O período para a inscrição será de 01/05/2015 a 22/05/2015. 

Art. 4º - A Prova de aferição de conhecimentos Específicos sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente será aplicada no dia 01/08/2015. 

Parágrafo único - A prova de Aferição consistirá de prova objetiva e de uma 

prova discursiva versando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Art. 5° – A realização do Processo de Votação acontecerá no dia 04/10/2015, por 

meio do sufrágio universal e voto direto, facultativo, secreto e uninominal.  

Art. 6° – Os candidatos eleitos, os 5 (cinco) titulares e os 5 (cinco) suplentes, 

serão convocados para uma formação inicial acerca das normas do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, bem como sobre as peculiaridades e aspectos práticos 

do exercício da função de Conselheiro Tutelar.  

Art. 7° - A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á no dia 10 de janeiro de 

2016. 

Art. 8° - O edital de convocação para o processo de escolha dos Conselheiros 

Tutelares do Município de Assis, mandato 2016/2019, será publicado até o dia 

08/04/2015.  

Diga não

as DROGAS DISQUE

DENÚNCIA

COLABORE COM A POLÍCIA

DENUNCIE
Sigilo

ABSOLUTO


