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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE TRABALHADORES SOCIAIS DO SUAS 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, no uso 

das suas atribuições, considerando a Lei Municipal nº 2390/2016 e seu Regimento Interno 

CONVOCA os Trabalhadores Sociais do Município de São Sebastião-SP interessados em 

ocupar o quadro do colegiado no segmento Sociedade Civil, nos termos do artigo 5º, II,  

alínea “a” da Lei Municipal nº 2390/2016 a se apresentarem para inscrição no processo de 

eleição para o Conselho Municipal de Assistência Social nos serguintes termos: 

 

I-Da vaga de conselheiro Municipal de Assistência Social - Segmento Sociedade Civil 

 

1.1.O artigo 5º, II,  alínea “a” da Lei Municipal 2390/2016 disciplina 01 vaga titular e 01 

vaga de suplente para ocupar a cadeira de Conselheiro Municipal de Assistência Social pelo 

segmento Trabalhadores Sociais. 

 

II-DO PROCESSO ELEITORAL 

 

2.1.Os Trabalhadores Sociais interessados em ocupar a vaga prevista no inciso I (1.1) deste 

edital, deverão comparecer na sede do CMAS- Conselho Municipal da Assistência Social, no 

período compreendido entre 02 a 06 de outubro de 2017, das 10h às 16h, para efetuar sua 

inscrição munidos de comprovação da qualidade de profissional enquadrado na categoria 

“Trabalhadores Sociais” (por exemplo CRESS, CRP, OAB, dentre outros) ou outro 

comprovante hábil para aferição da legitimidade para a ocupação da vaga disponibilizada. 

 

2.2. Os Trabalhadores Sociais inscritos no prazo estipulado no item II (2.1) deste edital 

deverão comparecer na Sessão Plenária do CMAS que ocorrerá no dia 16 de outubro de 2017 
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na sede da SETRADH- Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano às 13:30h na 

Rua: Sebastião Silvestre Neves, 324, Centro, São Sebastião-SP para se apresentarem e se 

submeterem a eleição. 

 

2.3. O processo eleitoral ocorrerá por meio de duas fases em sessão única: 

 

a) Fase 1: Avaliação da Inscrição dos interessados munidos da cédula profissional (por 

exemplo CRESS, CRP, OAB, etc..) ou documento que comprove sua qualidade de 

Trabalhador Social. 

 

b) Fase 2: Apresentação do candidato e Eleição pela plenária. 

 

2.4. A ausência do cumprimento dos termos deste edital inviabilizará ou desclassificará o 

candidato no processo eleitoral 

 

III-DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

3.1.A inobservância dos prazos acima indicados implicará na não participação na nova 

composição do Conselho. 

 

Contato para dúvidas: E-mail: cmas.saosebastiaosp@gmail.com – Telefone da SETRADH: 

12- 3892.2844 .  

 

São Sebastião, 27 de setembro de 2017. 

 

 

  

ANTONIO CARLOS NISOLI PEREIRA DA SILVA 

Presidente 
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