
   

       Instituído pela Lei 874 de 04.12.1992 

 

EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N° 012/2015  

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Sebastião 

(CMDCA) torna público o que segue:  

 

a) Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de Julho de 1990;  

b) Considerando a Lei Federal nº 12.696, de 25 de Julho de 2012;  

c) Considerando a Resolução do CONANDA nº 170, de 27 de janeiro de 2015;  

d) Considerando a Lei Municipal nº 1.078, de 18 de dezembro de 1995;  

e) Considerando a Lei Municipal nº 1.624, de 06 de março de 2003;  

f) Considerando a Resolução Normativa do CMDCA n° 002, de 06 de abril de 

2015;  

 

A COMISSÃO ELEITORAL, com a finalidade de, dar publicidade, organizar e 

realizar o processo de escolha em data unificada dos membros dos Conselhos 

Tutelares e preenchimento dos cargos de Conselheiros Tutelares – Titulares e 

Suplentes para o quadriênio 2016/2020. Comunica aos interessados, o prazo para 

apreciação de propostas para elaboração, aplicação, correção da prova escrita, 

emissão da relação dos classificados e custeio com impressão de todo material 

pertinente, bem como acompanhamento de eventuais recursos, dos candidatos ao 

Conselho Tutelar que deverão ser avaliados com base no conteúdo do curso de 

capacitação aplicado pelo CMDCA-SS nos termos da Resolução Normativa 

específica para tal fim. 

 

A apreciação das propostas acontecerá no dia 21 de julho de 2015 pelo colegiado 

do CMDCA em reunião extraordinária. 

 

As empresas interessadas deverão apresentar sua proposta contendo: 1) Nome 

da empresa; 2) Curriculum da empresa; 3) Nome e capacitação dos responsáveis 

pela elaboração da prova escrita, correção e acompanhamento dos recursos; 4) 

Descrição detalhada das atividades desenvolvidas; 5) Valor dos serviços. 

 

Assim, para que chegue ao conhecimento de todos expedimos e publicamos o 

presente edital.  

 

São Sebastião, 01 de julho de 2015.  

 

CRISTIANE LEAL ASSUNÇÃO DE SALES 

 Coordenadora da Comissão Eleitoral 


