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CONCURSO PÚBLICO 2015 

CONSELHO TUTELAR – QUADRIÊNIO 2016/2019 

 

 

EDITAL 01/2018 
 

CONVOCA CANDIDATO APROVADO PELO CONCURSO 

PÚBLICO REALIZADO EM 2015, NO CARGO DE 

CONSELHEIRO TUTELAR – QUADRIÊNIO 2016/2019. 

 

 

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA, Prefeito de Oliveira dos Brejinhos, no uso de suas atribuições 

legais, FAZ SABER, ao senhor candidato aprovado pelo concurso público realizado em 2015, como 

Conselheiro Tutelar Suplente, que está convocado para fins de nomeação conforme o disposto no Edital 

de abertura do concurso, no cargo de Conselheiro Tutelar, considerando a concessão de LICENÇA 

MATERNIDADE da Conselheira Tutelar Titular Sra. PAULA RITA DE CÁSSIA CARDOSO, pelo período de 

29/12/2017 a 27/04/2018. 

 

Art. 1º - Fica convocado o Conselheiro Tutelar aprovado como Suplente, na ordem de classificação do 

relatório de Conclusão do Concurso Público executado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, através da Comissão Especial Eleitoral e fiscalizado pelo Ministério Público, relacionado no 

ANEXO I, parte integrante do presente Edital, para fins de nomeação pelo período correspondente à licença 

maternidade da conselheira titular. 

 

ANEXO I – CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE 

 

Art. 2º - O candidato convocado e integrante da lista em anexo deverá se submeter a exame médico, a ser 

realizado pela Secretária de Saúde, no período de 10 de janeiro a 16 de janeiro de 2018. 

 

Art. 3º - O candidato convocado deverá comparecer à Secretaria Municipal de Assistência Social de Oliveira 

dos Brejinhos, no período de 10 de janeiro a 16 de janeiro de 2018, munidos dos seguintes documentos: 

a) Original e xerox da Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

b) Original e xerox da Carteira de Identidade; 

c) 02 (duas) fotos 3x4, coloridas e recentes; 

d) Original e xerox da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

e) Original e xerox do CPF; 

f) Original e xerox do Título de Eleitor e do último comprovante de votação ou Certidão emitida pelo 

Cartório Eleitoral; 

g) Original e xerox do PIS ou PASEP; 

h) Original e xerox da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos; 

i) Original e xerox do Certificado de Reservista, se do sexo masculino; 

j) Original e xerox do Comprovante de vacinação dos filhos com idade até 5 (cinco) anos; 

k) Original e xerox do comprovante de residência em seu nome (última conta de luz, água, telefone, 

INCRA, ITR), onde conste seu endereço completo, inclusive CEP; 
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l) Original e xerox do Comprovante de Escolaridade correspondente ao cargo; 

m) Original e xerox do Diploma e/ou Comprovante de Especialização, emitido por órgão oficial, 

correspondente a cada cargo, quando exigido no presente Edital; 

n) Original e xerox do comprovante de quitação de anuidade vigente correspondente ao cargo  no 

Conselho Regional da classe a que pertence; 

o) Original de certidão de Regularidade de Inscrição expedidos pelo Conselho Regional da classe a 

que pertence; 

p) Atestado de Antecedentes, emitido pelo Cartório Criminal de sua última residência e domicílio. 

 

Art. 4º - O candidato convocado que deixar de se submeter ao exame médico, e ou deixar de se apresentar 

à Secretaria Municipal de Assistência Social, no período fixado no art. anterior deste Edital, perderá os 

direitos de classificação e será excluído do Concurso, conforme Edital de Abertura. 

 

Art. 5º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Concurso, nos termos do Edital de abertura 

do concurso. 

 

REGISTRE-SE. 

PUBLIQUE-SE. 

 

Oliveira dos Brejinhos, 09 de janeiro de 2018. 

 

 

 

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA 

Prefeito 

 

 

 

 

ANEXO I – EDITAL 01/2018 

CONSELHO TUTELAR 

CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE 

CONVOCAÇÃO 

 

 

 

CONSELHO TUTELAR SUPLENTE 

1 – REGINALDO LIMA DE SOUZA 
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