
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CoNSELHO MUNtCtpAL DOs DIRE|TOS DA CRTANçA E DO ADOLESCENTE

EDTTAL DE CONVOCAçÃO

EDTTAL N". OOL/202O

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescerúe, no uso de

suas atribui@es, fundamentado na lei Federal No 8.069/90 em complemento com a

Lei Municipal N" 200/20í 5 que Dispõe sobre a Política Municipal de atendimento

dos direitos da criança e do adolescente e estabelece normas gerais para sua

adequada aplicação e dá outras providências.

Resolve:

AÉ.ío - Convocar a conselheim suplente Senhora tlaria Célia dos Santos, em

razfu da substituição da escala de férias das Conselheiras Tutelares Titularês do

cargo.

AÉ ? - A suplente terá o prazo de 48 hoes, a contar da data de publicação deste

edital, para se apÍesentar ao setor de Recursos Humanos da PÍefeitura Municipal

de Duas Estradas munida de cópias e originais dos documentos citados em Anexo

0í deste edital.

Art. 3" - O não comparecimento da suplente no prazo aqui estabelecido ao setor de

entrega da documentação exigida neste edital, será automaücamente considerado

como desistência desta convocação.
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Art' 4' ' Em caso da desistência da suplentê a esta convocação. o CMDCA lançará

um novo edital para convocar o(a) próximo(a) suplente seguindo a ordem de

votação, conÍorme êstabelectdo na Resolução CMDCA N" 014/2019'

Art. 5' - A nomeação da suplente será pelo prazo guê perduÍar a escala de férias

das Conselheiras Tutelares Titulares do cargo'

Art.60 - Este edital entrará em vigor na data de sua publicação

Presldente do conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente
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ANEXO 01

A suplente terá o prazo de 48 horas, a contar da data de publicação deste edital,

para se apresentar ao setor de Recursos Humanos da Preíeitura Municipal dê Duas

Estradas em hoÉrio mâtuüno das 08:00hs as 12:00hs munida de cópias e originais

dos seguintes documentos:

- Registro Geral (RG);

- Comprovante de Pessoa Física(CPF);

- Conta Corrente no BB;

- Comprovante de Residência atual;

- Título de Eleitor;

- Número de PIS/Pasep;

- Diploma do Curso de Capacitação a cerca das Normas do Estatuto da Criança e do

Adolêscente-


