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374828/02 NEIDE CORREIA 
SALGADO DE OLIVEIRA ACS 30 09/03/2015 a 

07/04/2015 S

384224/01 NILCE ELAINE COXEV 
OLIVEIRA ACS 30 09/03/2015 a 

07/04/2015 S

354295/03 NILVA COSTA BRUNO ACS 30 08/03/2015 a 
06/04/2015 S

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE MAIO DE 2015.

Jamal Mohamed Salem
Diretor-Presidente da Agência Municipal
de Prestação de Serviços à Saúde

PORTARIA “PE” AGÊNCIA DE SAÚDE n. 63, DE 7 DE MAIO DE 2015. 
  
O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
À SAÚDE, usando da competência que lhe foi atribuída pelo art. 4º, inciso X, alínea “a”, 
do Decreto n. 11.247, de 24 de junho de 2010, resolve:

AUTORIZAR o registro de afastamento, para tratamento de saúde, em conformidade 
com o art. 144, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, dos servidores 
lotados na Agência Municipal de Prestação de Serviços à Saúde, conforme especificação 
no quadro abaixo:

MATRÍCULA SERVIDOR CARGO DIAS PERÍODO
PROR-
ROGA-
ÇÃO

396618/01 PAMELLA CARLA LIMA 
CAVALCANTE ACE 15 02/03/2015 a 

16/03/2015 S

335843/03
PAULA CRISTINA 
FERREIRA DE 
OLIVEIRA

ACS 5 24/01/2015 a 
28/01/2015 N

389642/01 RENATA SILVA 
SANTOS ACS 15 20/02/2015 a 

06/03/2015 N

379815/02 RODRIGO TEIXEIRA 
LIMA ACE 7 04/03/2015 a 

10/03/2015 N

373814/03 ROGINA PAULA 
RATIER ACS 15 23/02/2015 a 

09/03/2015 N

357537/03
ROSA MARIA 
FERNANDES DOS 
SANTOS ARAUJO

ACS 30 05/03/2015 a 
03/04/2015 S

397143/01 ROSANA DA SILVA 
BORGES OLIVEIRA ACS 14 26/02/2015 a 

11/03/2015 N

386428/01 ROSANGELA 
APARECIDA ROMBI ACS 14 06/03/2015 a 

19/03/2015 N

321079/03
ROSEMEIRE 
FIGUEIREDO 
DECKNIS ARAUJO

ACS 14 27/02/2015 a 
12/03/2015 N

338893/04
SILVANA 
AUXILIADORA FREIRE 
DA SILVA

ACS 10 06/03/2015 a 
15/03/2015 N

399441/01
STEPHANY 
APARECIDA BORGES 
DE SOUZA

ACS 5 24/02/2015 a 
28/02/2015 N

353051/03
SUELY FERNANDA 
AFONSO DOS 
SANTOS

ACS 30 23/02/2015 a 
24/03/2015 S

400189/01
SUZEMAR 
RODRIGUES 
CAETANO

ACS 12 13/02/2015 a 
24/02/2015 S

379506/03 TAINE DO CARMO 
VILELA GONZALES ACS 14 23/02/2015 a 

08/03/2015 N

390708/01 TATIANE CONCEICAO 
DE ASSIS ACS 30 04/03/2015 a 

02/04/2015 S

322822/03 TERESA RAMONA 
DENES ACS 7 20/02/2015 a 

26/02/2015 S

364630/04 UILIAN TOYOSATO ACE 30 24/02/2015 a 
25/03/2015 N

343676/03 VALDINA RODRIGUES 
DOS SANTOS ACS 30 02/03/2015 a 

31/03/2015 S

379457/02 VANESSA CIBELE DA 
SILVA ACE 30 21/02/2015 a 

22/03/2015 S

289108/09 VERA LUCIA DA 
SILVA PORTILHO ACS 5 09/03/2015 a 

13/03/2015 N

399502/01 VERA LUCIA LEMOS ACS 5 21/02/2015 a 
25/02/2015 N

395879/01 WILFRIDO VILAPLANA 
MENEZES JUNIOR ACS 30 25/02/2015 a 

26/03/2015 N

390701/01 ZELIA DOS SANTOS 
OLIVEIRA CORTES ACS 4 24/02/2015 a 

27/02/2015 S

390978/01
ZELIA FERREIRA 
FORTUNATO 
REZENDE

ACS 16 26/02/2015 a 
13/03/2015 N

CAMPO GRANDE-MS, 7 DE MAIO DE 2015.

Jamal Mohamed Salem
Diretor-Presidente da Agência Municipal
de Prestação de Serviços à Saúde

ATOS DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através da 
Central Municipal de Compras e Licitações, torna público o resultado da seguinte licitação:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO 
EM JAVA BÁSICO E AVANÇADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE-SEPLANFIC.

PROCESSO: 9843/2015-95
PREGÃO PRESENCIAL: 012/2015 
ÓRGÃO REQUISITANTE:GRUPO ADMINISTRATIVO/ SEPLANFIC.
RESULTADO: DESERTO

Campo Grande - MS, 07 de MAIO de 2015.

Estevão Silva de Albuquerque Solange da Silva Gregorio
Coordenador Geral da CECOM Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 008/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 17.005/2015-95

O Município de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão 
Permanente de Licitação, convoca as empresas participantes do procedimento licitatório 
em epígrafe, para no dia 15.05.2015, às 08:00 horas, na sala de reuniões da Central 
Municipal de Compras e Licitações, sito Av. Afonso Pena, n. 3.297 – Térreo – Centro - 
Paço Municipal, para procedermos à continuidade do Lote II do certame.

Campo Grande - MS, 07 de maio de 2015.

Estevão Silva de Albuquerque
Coordenador Geral da CECOM

Elias Lino da Silva
Presidente - CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N. 008/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 31.157/2015-73.

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra aberta à licitação em 
epígrafe, do tipo “menor preço”, tendo por objeto a EXECUÇÃO DE OBRAS, VISANDO 
A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMA TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO – MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE TRANSPORTE 
COLETIVO – NA REGIÃO SUL, AVENIDA GURY MARQUES – TRECHO: TERMINAL 
GUAICURUS/AVENIDA DR.º OLAVO VIEIRA DE ANDRADE/ AVENIDA DR.º 
OLAVO VIEIRA DE ANDRADE/ TERMINAL GUAICURUS – PAC 2 MOBILIDADE 
URBANA, EM CAMPO GRANDE, MS.
As empresas interessadas poderão obter a pasta contendo as especificações e bases 
da licitação na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação – 
Coordenadoria de Administração e Finanças, sito à BR 163 – KM 2,5 – saída para São 
Paulo.
A documentação e a proposta deverão ser entregues às 08:00 horas do dia 10 de 
junho de 2015, na sala de reuniões da aludida Comissão Permanente de Licitação, 
instalada na sede da Prefeitura Municipal de Campo Grande – MS – Central Municipal de 
Compras e Licitações, na Avenida Afonso Pena, n. 3.297, térreo.

Campo Grande, MS, 7 de maio de 2015.

Estevão Silva de Albuquerque
Coordenador-Geral da CECOM

Elias Lino da Silva
Presidente CPL

ÓRGÃOS COLEGIADOS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

Republica-se por constar alterações no Edital n. 002/CMDCA/2015,  publicado 
no DIOGRANDE n. 4.258, de 28 de abril de 2015.

EDITAL N.002/CMDCA/2015.

INSTAURA PRIMEIRO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA 
MEMBROS DOS CONSELHOs TUTELARES DE CAMPO GRANDE/MS, TITULARES E 
SUPLENTES PARA O QUADRIÊNIO 2016/2019

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– CMDCA de Campo Grande/MS, no uso de suas atribuições legais, com base na 
Lei nº 8.069/1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da 
Lei Municipal nº. 4.503/2007 e suas alterações, faz publicar o Edital de Convocação 

Tutelares, Titulares e Suplentes para o quadriênio 2016/2019, que reger-se-á de 
acordo com a legislação pertinente e o disposto neste Edital.

1. DO OBJETO

disciplinado pela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, pela 
Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– CONANDA, pela Lei Municipal nº 4.503/2007 com suas alterações e Deliberação do 
CMDCA/Campo Grande – MS nº 454/2015/CMDCA publicada em 24/4/2015, o qual 
será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

que atua perante o Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Campo Grande /MS.

2. DO CONSELHO TUTELAR

2.1.O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, é 
encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

2.2. No Município de Campo Grande haverá, no mínimo, 3 (três) Conselhos Tutelares, 
como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 (cinco) membros, 
escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 (uma) 
recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de condições com os 
demais pretendentes.

2.3. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar observará as seguintes 
diretrizes: 

a) O processo será realizado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas para membros 
titulares e 10 (dez) vagas para seus consequentes suplentes, em cada Conselho 
Tutelar, em funcionamento;
b) A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas, 
em conformidade com o disposto editada pelo CONANDA; 
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c) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deliberou 
uma Comissão Especial, instituída por meio de publicação no DIOGRANDE nº 454/
CMDCA/2015, de composição paritária entre conselheiros representantes do governo e 
conselheiros da sociedade civil, para a realização do primeiro Processo de Escolha em 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE 
CONSELHEIRO TUTELAR

3.1. Reconhecida idoneidade moral;
3.2. Idade superior a vinte e um anos;
3.3. Residir no município; 
3.4. Possuir Diploma de nível superior;
3.5. Comprovar experiência na área da Infância e Adolescência;
3.6. Não ter sido penalizado no exercício de sua função de Conselheiro Tutelar nos 05 
(cinco) anos antecedentes ao Processo de Escolha.

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

4.1. Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação 
exclusiva em jornada de 40 horas semanais. Os plantões de sobreaviso realizados 
em feriados, sábados, domingos e horários noturnos será remunerado, ao valor 

105 do Estatuto do Servidor Público Municipal.

4.2. A remuneração mensal dos membros do Conselho Tutelar será o valor equivalente 
ao nível 15 inicial do Plano de Cargo e Salários da Prefeitura Municipal de Campo 
Grande – PMCG, nos termos da Lei Complementar nº 07 de janeiro de 1996, bem 
como gozarão dos Direitos previstos no art. 134 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

remuneração, optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada à 
acumulação.

4.4. A remuneração dos Conselheiros Tutelares será efetuada mediante comprovação 

qualquer natureza e correrá por conta de dotação orçamentária da Secretaria 
competente.

4.5. É vedada a acumulação da função de Conselheiro Tutelar com qualquer atividade 
remunerada, pública ou privada, inclusive com cargo, emprego ou função.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

5.1. As atribuições dos membros do Conselho Tutelar estão previstas no art. 136 da Lei 
Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

6. DA COMISSÃO ESPECIAL 

6.1. A Comissão Especial procederá à análise da documentação exigida prevista no 
item 9.4. 

6.2. A análise dos documentos será realizada no prazo de 10 (dez) dias após o 
encerramento do prazo para recebimento da documentação.

analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos 
pretendentes inscritos.

6.4. A Comissão Especial deverá realizar reunião destinada a dar conhecimento formal 
quanto às regras de campanha dos candidatos considerados habilitados ao pleito, que 

legislação local e nas Resoluções do Conanda.

6.5. A Comissão Especial estimulará e facilitará o encaminhamento de notícias de fatos 
que constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua 
ordem. 

6.6. A Comissão Especial deverá analisar e decidir, em primeira instância 
administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da 
votação;

6.7. A Comissão Especial deverá escolher e divulgar os locais de votação.

6.8. A Comissão Especial deverá divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado 

7. DOS IMPEDIMENTOS 

7.1. Não será admitida inscrições de pessoas que tenham relações dispostas com 
autoridade judiciária e com o representante do Ministério Público com atuação na 
Justiça da Infância e da Juventude da Comarca de Campo Grande/MS.

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA 

forma:

I - Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos;
II - Segunda Etapa: Análise da documentação exigida;
III - Terceira Etapa: 
informática, avaliação psicológica e entrevista, homologação e aprovação das 
candidaturas;
IV - Quarta Etapa:
V - Quinta Etapa: Formação inicial;
VI - Sexta Etapa: Diplomação e Posse 

9. DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO / ENTREGA DOS DOCUMENTOS

inscrição por meio de preenchimento do requerimento, conforme modelo Anexo I, e 
será efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital. 

9.2. As inscrições serão realizadas no período de 8h de 28 de abril de 2015 às 
16h30min de 27 de maio de 2015, pessoalmente , na sede do CMDCA, sito a Rua 
Hélio Castro de Maia, 279 – Jardim Paulista – tel. 3314-5188, de acordo com o Edital 
publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deste 
município.

9.3. A veracidade das informações prestadas na Inscrição são de total responsabilidade 
do candidato. 

9.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos 
documentos, em duas vias, para fé e contrafé:

a)Certidão negativa de antecedentes criminais das Justiças Federal, Estadual e Militar;

c)Diploma e/ou Histórico Escolar  de Conclusão de Curso Superior;

d)Comprovante de residência no município de Campo Grande ou declaração, caso não 
possua documento no seu nome;

e)Comprovante de experiência na área da Infância e Adolescência mediante Carta de 
Apresentação de 3 (três) entidades registradas no CMDCA;

f)Termo de disponibilidade de tempo, para dedicar-se exclusivamente, 40 horas 

ato da inscrição;

Parágrafo Único - Não poderá se inscrever para o pleito candidato que tenha 
sido penalizado no exercício da função de Conselheiro Tutelar nos 5 (cinco) anos, 
antecedentes, ao processo de escolha.

10. DA SEGUNDA  ETAPA  –  ANÁLISE  DA  DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

10.1. A análise da documentação proceder-se-á nos termos previsto nos itens 6.1, 6.2. 
e 6.3 que trata da Competência da Comissão Especial.

10.2. A Comissão Especial publicará no DIOGRANDE , no prazo de até 02 (dois) dias, 
a relação dos candidatos habilitados a participarem das demais etapas.

11. DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS

11.1. Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o postulante 

do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida 
responsabilização legal.

do Processo de Escolha, no prazo de 02 (dois) dias, qualquer cidadão maior de 18 
anos e legalmente capaz poderá requerer a impugnação do postulante, em petição 
devidamente fundamentada. 

11.3. O candidato impugnado terá 02 (dois) dias após a data de publicação da lista dos 
habilitados e não habilitados para apresentar sua defesa.

12. DA TERCEIRA ETAPA - AVALIAÇÕES SELETIVAS

às 8h, conforme relação divulgada previamente no DIOGRANDE. 

e internacional, pertinentes aos direitos da criança e do adolescente, serão organizadas 
em 25 (vinte e cinco) questões, formuladas em modalidade objetiva, cuja resposta 
correta deverá constar de um rol de múltipla escolha, em até 5 (cinco) alternativas de 
respostas, onde apenas uma se constitui correta para o proposto no enunciado.

12.3. Será considerado aprovado no exame de conhecimento o candidato que alcançar 
70% de acerto nas questões propostas;

12.4. A Comissão divulgará o resultado dos candidatos aprovados na prova de Exame 
até 

02 (dois) dias, após o término do Exame;

até 02 (dois) dias contados da data da publicação dos resultados no DIOGRANDE, 
devendo para tanto, preencher formulário de requerimento de reconsideração.

12.6. A Comissão tem o prazo de até 02 (dois) dias para responder cada um dos 
pedidos de reconsideração, devendo se manifestar, por escrito, pelo deferimento ou 
pelo indeferimento.

12.7. Decorrido o prazo recursal, a Comissão publicará no DIOGRANDE, a relação com 
os candidatos habilitados para a prova prática de informática.
12.8. Os candidatos aprovados no Exame de Conhecimentos serão submetidos a prova 
prática de informática, que constará de exercícios práticos realizados de maneira 
individual onde será mensurado o domínio que o candidato possui na utilização de 
recursos de informática, compreendendo:

Editor de texto;
Planilhas de cálculo e texto;
Banco de dados;
Navegação na Internet;
Correio Eletrônico.

12.9. Será considerado aprovado com avaliação positiva na prova prática de 
informática, o candidato que alcançar de 50 a 100 pontos nas questões propostas.

até 02 (dois) dias, após o término da prova;

no prazo de até 02 (dois) dias contados da data da publicação dos resultados 
no DIOGRANDE, devendo para tanto, preencher formulário de requerimento de 
reconsideração.

12.12. A Comissão tem o prazo de até 02 (dois) dias para responder cada um dos 
pedidos de reconsideração, devendo se manifestar, por escrito, pelo deferimento ou 
pelo indeferimento.

12.13. Decorrido o prazo recursal, a Comissão publicará no DIOGRANDE, a relação com 
os candidatos habilitados para a avaliação psicológica e entrevista.
12.14. Os candidatos habilitados submeter-se-ão a avaliação psicológica e entrevista 
que será estruturada em exame de psicometria projetiva e uma análise de adequação 
à função. 

12.15. Os resultados alcançados na avaliação psicológica deverão indicar à Comissão 
do Processo de Escolha do CMDCA, os níveis de adequação dos candidatos ao exercício 
da função de Conselheiro Tutelar cabendo a essa, promulgar os que considera 
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habilitados para o pleito.

§ 1º – O exame de conhecimentos, avaliação psicológica e entrevista deverão ser 
realizadas por instituição com comprovada experiência na realização de certames e 
concursos públicos, a ser deliberada pelo CMDCA, em comum acordo com o Órgao 
Gestor de Assistência Social do município de Campo Grande.

§ 2º - A prova prática de informática deverá ser realizada em parceria com o Instituto 
Municipal de Tecnologia da Informação de Campo Grande - IMTI.

12.16. A Comissão divulgará o resultado dos candidatos habilitados na Avaliação 
Psicológica e Entrevista, no DIOGRANDE, no prazo de até 02 (dois) dias, após o 
termino das mesmas.

no prazo de até 02 (dois) dias contados da data da publicação dos resultados 
no DIOGRANDE, devendo para tanto, preencher formulário de requerimento de 
reconsideração.

12.18. A Comissão tem o prazo de até 02 (dois) dias para responder cada um dos 
pedidos de reconsideração, devendo se manifestar, por escrito, pelo deferimento ou 
pelo indeferimento.
12.19. A Comissão divulgará a relação dos candidatos habilitados a participarem do 
pleito por meio de publicação no DIOGRANDE, após o prazo recursal. 

13. DA QUARTA  ETAPA - PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA

dia 04 de outubro de 
2015, das 08h às 17h, horário local, por meio de processo de votação eletrônica, 
conforme previsto no Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e será 
divulgado por meio do DIOGRANDE e outros instrumentos de comunicação. 

13.3. Os candidatos considerados HABILITADOS ao exercício da função de Conselheiro 
Tutelar, deverão se submeter ao processo de livre escolha da sociedade, por meio do 
voto facultativo e secreto dos cidadãos do Município de Campo Grande/MS, acima de 
16 anos e que estejam quites com a Justiça Eleitoral.
13.4. Caberá a Comissão Especial organizar 1 (uma) reunião com toda a comunidade 
nas 8 (oito) regiões administrativas de Campo Grande com a presença de todos os 
candidatos interessados para divulgação do Processo de Escolha e da plataforma de 
trabalho para cada um dos candidatos.

caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
providenciar o material de divulgação de todos os candidatos por meio eletrônico e/ou 
impresso de forma coletiva.

13.6. É vedada a concessão de entrevistas individuais e isoladas, como candidato, nos 
meios de comunicação, exceto em eventos organizados pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
13.7. O eleitor votará em apenas 1 (um) candidato.

ao Conselho Tutelar, publicadas por meio de Edital no DIOGRANDE.

13.9. O local de recebimento dos votos contará com uma Mesa de Recepção, composta 
por 2 (dois) membros: 1 (um) presidente e  1 (um) mesário, credenciados pelo 
CMDCA.

13.10. Não poderão compor a Mesa Receptora de votos cônjuge e parentes 

13.11. A decisão de cassação da candidatura de candidato por descumprimento das 
normas deste Edital será tomada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, por meio da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data 

direito a defesa por escrito no prazo de 24 horas.

13.12. A apuração dos votos dar-se-á após o horário de encerramento da votação, sob 
a responsabilidade da Comissão Especial, sendo os resultados encaminhados para a 
sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 
sito a Rua Helio de Castro Maia, 279, Jardim Paulista. 

13.13. Os candidatos poderão apresentar impugnação dos resultados apurados 
no prazo de até 02 (dois) dias, cabendo decisão à Mesa de Apuração pelo voto 
majoritário, com recurso ao CMDCA, que decidirá em até 02 (dois) dias.

13.14. Não será permitida a presença dos candidatos junto à mesa de apuração.

13.15. Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais recursos, o CMDCA 
proclamará o resultado dos candidatos eleitos.

válidos.

do Ministério Público.

14. DAS VEDAÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA EM 
DATA UNIFICADA

14.1. Conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 139 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, 
bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor.
14.2. Não será permitido ao candidato ou a qualquer pessoa fazer qualquer tipo 
de propaganda eleitoral; conduzir eleitores se utilizando de veículos públicos ou 
particulares; e realizar propaganda em carros de som ou outros instrumentos ruidosos.

15. DO EMPATE 

candidato com maior tempo de experiência comprovada na promoção, defesa ou 
atendimento na área dos direitos da criança e do adolescente; e, persistindo o empate, 

16. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

17. DOS RECURSOS

e protocolados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
respeitando os prazos estabelecidos neste Edital. 

17.3. O Candidato poderá ter acesso às decisões da Comissão Especial do Processo de 

mediante solicitação formalizada.

caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o 
máximo de celeridade, cuja a decisão não caberá recurso administrativo.

17.5. Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial do Processo de Escolha em Data 

18. DA QUINTA ETAPA - FORMAÇÃO

18.1. Esta etapa consiste na formação dos conselheiros tutelares, titulares e suplentes, 
sendo obrigatória a presença de todos os candidatos eleitos, onde será emitido 

Assistência Social, coordenado pelo CMDCA.

18.2. As diretrizes e parâmetros para a formação serão apresentadas aos candidatos 

19. DA SEXTA ETAPA – DIPLOMAÇÃO E POSSE

19.1. A posse dos conselheiros tutelares, titulares, dar-se-á pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal ou pessoa por ele designada no dia 10 de janeiro de 2016, 
conforme previsto no parágrafo 2º do Art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA).

19.2. A lotação dos escolhidos obedecerá a opção do Conselheiro.

§1º. São impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendentes e 
descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, tio e sobrinho, padrasto 
ou madrasta e enteado, conforme previsto no Art. 140 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

§2º. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, 

até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto na Resolução nº 170/2014, publicada 
pelo CONANDA.

conforme disposto no parágrafo segundo do Art. 4º da Lei nº. 4503/2007 e alterada  
pela Lei nº 5.342/2014.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Processo de Escolha 

Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Municipal nº 4.503/2007 e Deliberações 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

20.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os 

Conselheiros Tutelares.

20.3 O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na 

igualdade de condições com as demais pessoas ao Processo de Escolha estabelecida no 
presente Edital.

na nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais 
medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.

20.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto ao CMDCA, desde a 

20.7. As datas previstas neste Edital poderão sofrer alterações de acordo com 
a necessidade da Comissão responsável pelo Processo de Escolha do CMDCA e 

DIOGRANDE.

20.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, por meio da  Comissão Especial do Processo de 

20.9. O CMDCA deverá organizar e prestar apoio administrativo ao Processo de Escolha 

Cronograma Referente ao Edital 002/2015 do CMDCA de Campo Grande/MS.

EVENTOS BÁSICOS DATAS
Publicação do Edital  28/4/2015
Inscrições na sede do CMDCA das 
8h às 11h e das 13h às16h30 28/4 a 27/5/2015 

Análise dos Requerimentos de 
inscrições  28/5 a 6/6/2015 
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Publicação da lista dos 
candidatos com inscrições 
deferidas no mural do CMDCA e 
DIOGRANDE

09/6/2015

Prazo para recurso 10 e 11/6/2015
Análise dos recursos 12 a 13/6/2015

dos candidatos com inscrição 
deferida, em ordem alfabética no 
DIOGRANDE

16/6/2015

Divulgação do local, data e 
horário de realização do Exame 
de Conhecimento, no mural do 
CMDCA, e DIOGRANDE

17/6/2015

Realização do Exame de 21/6/2015

candidatos aprovados no Exame 
de Conhecimento, no mural do 
CMDCA e DIOGRANDE

24/6/2015

Prazo para recurso 25 e 26/6/2015
Análise dos recursos 29 e 30/6/2015

candidatos habilitados para a 
prova prática de informática, no 
mural do CMDCA e DIOGRANDE

01/07/2015

Divulgação do local, data e 
horário de realização da Prova 
Prática de Informática, no mural 
do CMDCA e DIOGRANDE

02/07/2015

Realização da prova prática de 
informática 6 a 10/7/2015

candidatos aprovados na Prova 
de Informática, no mural do 
CMDCA e DIOGRANDE

14/7/2015

Prazo para recurso 15 e 16/7/2015
Análise dos recursos 17 a 20/7/2015

candidatos habilitados para 
avaliação psicológica e 
entrevista no mural do CMDCA e 
DIOGRANDE

24/7/2015

Realização da Avaliação 
psicológica e entrevista 27 a 31/7/2015

dos candidatos habilitados 
na Avaliação Psicológia e 
entrevista, no mural do CMDCA e 
DIOGRANDE

3/8/2015

Prazo para recurso 4 e 5/8/2015
Análise dos recursos 6 e 7/8/2015
Divulgação da relação dos 
candidatos habilitados para 
participarem do pleito

10/8/2015

Realização do PLEITO 04/10/2015
Divulgação do resultado do 
pleito, por meio de publicação no 
DIOGRANDE, com os nomes dos 
candidatos escolhidos, em ordem 

5/10/2015

Prazo para recurso 6/10/2015
Análise dos recursos 7 e 8/10/2015
Divulgação dos candidatos 
eleitos, no mural do CMDCA e 
DIOGRANDE, para diplomação e 
posse

14/10

Divulgação da data e local do 
curso de formação 15/10/2015

Publicação da data da 
Diplomação e Posse, no 
DIOGRANDE

14/12/2015

DIOLOMAÇÃO E POSSE 10/01/2016

Campo Grande-MS, 27 de abril de 2015.

Dalva Cisi
Presidente do CMDCA

Anexo I  -  REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

À Comissão

Eu,__________________________________________________________, 

n._____________________, nos termos das Leis Municipais n. 4503/2007 e suas 
alterações, Edital n.  --/CMDCA/2011 e Comissão do Processo de Escolha instituída 
através da Deliberação n. ------, venho requerer a esta Comissão a inscrição para 
concorrer como candidato(a) a membro do Conselho Tutelar no Município de Campo 
Grande/MS.
Para cumprimento do citado Edital apresento os seguintes documentos:

1) - Certidão negativa de antecedentes criminais das Justiças Federal, 
Estadual e Militar (   )

3) - Cópia do diploma de nível superior (   )
4) - Comprovante de que reside no Município (contas de água, luz, telefone)
( )
5) - Comprovante de experiência na área da Infância e Adolescência mediante 
Carta de Apresentação de 3 (três) entidades registradas no CMDCA. (  )
6) - Comprovante de idoneidade moral. (  )

Declaro ainda: 

a) Local de Trabalho Atual: _______________________________

Fone para contato: _______________ Celular: ________________

E-mail: ________________________________________________

End. Residencial: ________________________________________

Nestes termos.
P. Deferimento

Campo Grande, MS- ___  de ___________ de 2015.

Assinatura do Requerente

PROCESSO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR/2015

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Nome do Candidato: 

___________________________________________________________
Data:      

                                                     
_______________________
COMISSÃO

 

MARIO CESAR
   Presidente

DECRETO N. 6.919

MARIO CESAR, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

 
R E S O L V E:

EXONERAR o servidor JONATHAN MALAQUIAS, ocupante do cargo em 
comissão de Assistente Parlamentar VI, Símbolo APCM-111, a partir de 1º de maio de 
2015.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 05 de maio de 2015.

MARIO CESAR
   Presidente

DECRETO N. 6.920

MARIO CESAR, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

 
R E S O L V E:

EXONERAR o servidor CESAR CORTEZ, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Parlamentar I, Símbolo APCM-102, a partir de 1º de maio de 2015.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 06 de maio de 2015.

MARIO CESAR
   Presidente

ATOS DE PESSOAL

DECRETO N. 6.916

MARIO CESAR, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

 
R E S O L V E:

EXONERAR, a pedido, a servidora ERANIR MARTINS DE SIQUEIRA, ocupante 
do cargo em comissão de Assistente Parlamentar V, Símbolo APCM-110, a partir de 1º 
de maio de 2015.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 05 de maio de 2015.

MARIO CESAR
   Presidente

DECRETO N. 6.918

MARIO CESAR, Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Capital do 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

NOMEAR LUIZ DAVID RODRIGUES FURLAN para o cargo em comissão de 
Assistente Parlamentar VI, Símbolo APCM-111, em vaga prevista na Resolução n. 937/95, 
de 27.04.1995, e respectivas alterações posteriores, a partir de 02 de maio de 2015.

Câmara Municipal de Campo Grande-MS, 05 de maio de 2015.

P O D E R  L E G I S L A T I V OPARTE II


