
 
 

ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA O CONSELHO 
TUTELAR DE IPUIUNA. 

 
 

(Não substitui a leitura completa da Resolução 001/2019, do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente publicada oficialmente nos painéis da Prefeitura e da Câ-
mara, com cópia no site: www.ipuiuna.mg.gov.br) 
> Quem quiser ser candidato a Conselheiro Tutelar deverá procurar no Prédio do CRAS- 
Centro de Referência de Assistência Social com a servidora SHEILA ROBERTA DA SIL-
VA DE BARROS, no período de 03 de junho a 31 de julho de 2019, de segunda à sex-
ta-feira, no horário das 12:30 às 16:00 horas, preenchendo-se os seguintes requisitos:  
I – reconhecida idoneidade moral. Requisito que deve ser comprovado por 
certidões negativas de ações cíveis, criminais e fiscais, a ser requeridas no 
Fórum. 
II – idade superior a vinte e um anos. Comprovação por xerox da carteira 
de identidade ou outro documento de identidade, com foto. 
III – Comprovação de estar inscrito na Receita Federal. Xerox do CPF. 
IV – residir no município, há mais de um ano. Comprovante de residência 
ou declaração do próprio candidato, com duas testemunhas, sob as penali-
dades legais.  
V - estar em pleno gozo de seus direitos políticos e ser inscrito eleitor no 
Município, até três meses antes do dia da eleição. Título de eleitor e com-
provante de ter votado na última eleição.  
VI – escolaridade de nível de segundo grau completo. Comprovação pelo 
Certificado ou Histórico Escolar de conclusão do 2º grau, ou outro docu-
mento hábil. 
> O candidato deverá preencher requerimento de inscrição como candidato, dirigido à Co-
missão Eleitoral, com a documentação acima referida. (No local do Registro da Candidatura 
tem o formulário próprio). 
> Prova escrita de avaliação, que demonstre seus conhecimentos sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). Esta prova escrita será realizada no dia 03 de agosto de 2019, às 
8,30 horas, no Colégio Municipal, com duração de duas horas. 
> TEMPO DO MANDATO – 4 anos, de 10 DE JANEIRO DE 2020 ATÉ 10 DE JANEIRO DE 
2024. 
> ELEITOS – Serão eleitos os cinco conselheiros mais votados, na eleição e os demais serão su-
plentes. 
> A função de Conselheiro Tutelar requer dedicação exclusiva, com presença obrigatória no Conse-
lho Tutelar. Essa condição será rigorosamente fiscalizada.  
> COMISSÃO ELEITORAL, para organizar e conduzir o processo de escolha dos membros do 
Conselho Tutelar: Presidente: MARCIA MARIA LEMOS DIAS Membros: SHEILA ROBERTA 
DA SILVA DE BARROS, ROSINEIDE DONIZETE DE MELO, ELIS MARIA BRITO SOUZA 
BARROS, ELIZABETE BRITO DE FREITAS SOUZA BARROS.  
 
 
 



 
 
 
 
> PROVA de conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) será no dia 03 de agos-
to de 2019, às 8:30 horas, no Colégio Municipal “Vicentina de Aguiar Brandão”, com duração de 2 
horas.  
> O candidato que não obtiver um índice de 50% de aprovação, estará automaticamente desclassifi-
cado e não participará do pleito eleitoral. 
> Os Conselheiros Tutelares eleitos não terão vínculo empregatício com o município. 
> As presentes normas poderão ser complementadas, dando a elas ampla divulgação, através de 
edital afixado na prefeitura, câmara e no site: www.ipuiuna.mg.gov.br 
> O Conselheiro Tutelar, para efetivo cumprimento do mandato, fica sujeito à jornada de quarenta 
horas semanais de trabalho e o Conselho funcionará das oito às dezoito horas, de segunda à sexta-
feira, ficando o Conselheiro Tutelar obrigado a permanecer no Conselho. Isso será rigorosamente 
fiscalizado. 
> A remuneração mensal do Conselheiro Tutelar será de um salário mínimo. 
 

A eleição será realizada no dia 06 de outubro de 2019, das 08:00 às 16:00 
horas, no Colégio Municipal “Vicentina  de Aguiar Brandão”. 

 


