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Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

USTAVO LEAL SITVA

Art. 4o'Em caso da desistência da suplente a esta convocaçáo, o CMDCA lançará
um novo edital para convocar o(a) próximo(a) suplente seguindo a ordem de
votaÇão. conÍorme estabetecido na Resoluçâo CMDCA N.. 0141201g.
Art. 5" - A nomeação da suplente será pelo prâzo que perdurar a escala de férias
das Conselheiras Tutelares Titulares do cargo.

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



ANEXO 01

A suplente teÍá o ptazo de 48 horas, a crntar da data de publicaçáo deste edital,

para se apresentar ao setor de RecuÍsos Humanos da Prefeilura Municipal de Duas

Estradas em horário matuüno dâs 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 ãtual;

- Título de Eleitor;

- Número de PIS/Pasep;

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

Adolescente.


