
CO NSE LHG TUTE LAR DE CI DE LÂT.J DIA.IViA

o Presidente do coNSELHo MUNtctpAL Dos DtREtros DA CR,ANÇA I Do
ADOLESCENTE-CMDCA de Cidelândia-MA, no uso de suas atribuições legais, corn base no
que é confericio à CüiviiSSÃO ÊSPECiAL ELÊ|TORAL peio inciso iii cio Âriigo 8! da Resoiução

Regulamentadora n" 00312019-CMDCA, CONSIDERANDO a aprovação da Lei Federal ne

13.824 de ü9 de maio de 2019 que alterou o Àrtigo 132 do ECA, permitindo a reconCuçãcr

iiimitada para conseiheiros tutelares mediante novos processos de escolha; COI.I§IDERÂNDC

= ';igênlia irnedi=ta da devida L*i F*dera!, e a responsabilidade de garantia de !is*r: deste
proce§so; CONSIDERANDO as orientações do Ministério Público do Maranhãc, cantidas n*
OFC-CIRC-CAOPIJ-4201 -q; íaz publicar a EDITAL AA2/ZAL9 conforme o que segue:

1. DA RECONDUçÃO tLtMtTÂDÂ DE CON§ELHEIRO§ TUTEIÂRES

1.1 É permitida a segunda recondução consecutiva pãrâ a função pública d* c*nselheiro
tutelar de Cidelândia-MA.

1.2 A eventual inscrição de pré-candidato {a} que tenha atuado como conselheiro ia}
tuteiar no município de Cidelândia em 02 {dois} mandatos consecutivas não

implicará no indeferimento da inscrição e demais fases subsequentes do processo

de escolha, bem como na eliminação do {a} pre-candidato {a}.
1.3 O mandato será de 04 {quatro) anos, permitida recondução medianie novos

processos de escolha.

1.4 O conselheiro tutelar titular que tiver exercido ê cargo por período consecutivo
superior ã Lrm mandato * meio poderá participar do processo de escolha

subsequente de acordo.om a Lei Federal ng 13.824120L9.
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?.1 O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na

exclusão do candidato âo 2s Processo de Escolha em data unificada de Cidelândia-
MA.

2.2 Êevogam-se c,s iten*s 9.L8.4;9,10.5; Par"ágr.afers

aau7a19-cMDCA.
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Cidelândia-MA, 25 de maio de 2019.
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