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EDITAL PARA CONHECIMENTO PÚBLICO N° 022/2015 

 
 
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 152, de 09 de agosto de 2012; 

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

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

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

g) Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2.187, de 27 de março de 2012; 

h) Considerando a Resolução CMDCA n° 003, de 21 de julho de 2015; 

i) Considerando a decisão aprovada na Assembleia extraordinária realizada no dia 

02 de setembro de 2015. 

j) Considerando edital 019/2015 publicado no site oficial, link CMDCA, de 26 de 

agosto de 2015. 

 

Torna pública a CONVOCAÇÃO dos pré-candidatos abaixo relacionados para participar 

da entrega do resultado dos recursos protocolados junto a comissão eleitoral, 

encaminhados à Empresa Rumo para resposta, responsável pela aplicação prova escrita 

(23/08/2015), e, supervisionada  pela comissão eleitoral responsável pelo processo de 

organização do pleito para preenchimento dos cargos de Conselheiros Tutelares – 

Titulares e Suplentes para o quadriênio 2016/2020. A comissão fara sorteio de números 

dos candidatos conforme legislação (obrigatório), conforme decisão final de classificação.  

 

ENTREGA DO RESULTADO RECURSO 

SORTEIO DO NÚMERO DOS APROVADOS 

 

Local: SEDUC – em cima do ponto frio – Centro 

Às 16h 
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Assim, para que chegue ao conhecimento de todos expedimos e publicamos o presente 

edital. 

 

 

São Sebastião, 02 de setembro de 2015. 
 

 

CRISTIANE LEAL ASSUNÇÃO DE SALES 
Coordenadora da Comissão Eleitoral – CMDCA 

Representante Poder Público - Segov 


