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PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

 

 
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

– COMDICA – do Município de Fortaleza dos Valos, no uso de suas atribuições legais e 

de acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), arts. 17 a 21 da Lei Municipal nº 

953/2004 de 09 de junho de 2004 e da Resolução COMDICA nº 02/2015, torna pública a 

retificação do Edital COMDICA nº 01/2015 referente ao processo de escolha de 

Conselheiros Tutelares, nos termos: 

 

 

                                                                
No item “[3.4.6]”, onde está escrito “[ Cópia autenticada de certidão, diploma ou histórico 

escolar, expedido por estabelecimento de ensino público ou particular, devidamente 

reconhecido pela legislação vigente, comprovando a conclusão de ensino médio 

completo]”, 

 

Leia-se: 

 

“[ Cópia autenticada de certidão, diploma ou histórico escolar, expedido por 

estabelecimento de ensino público ou particular, devidamente reconhecido pela legislação 

vigente, comprovando a escolaridade mínima de ensino fundamental completo]”. 

 

 

No item “[4.1.15]”, onde está escrito “[Distribuídas as provas, inicialmente os candidatos 

conferirão a presença das 30 (trinta) questões, passando-se ao preenchimento do nome 

completo, exclusivamente no canhoto destacável, o qual será imediatamente recolhido 

pelos fiscais e lacrado em envelope específico]”, 
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Leia-se: 

 

“[Distribuídas as provas, inicialmente os candidatos conferirão a presença das 25 (vinte e 

cinco) questões, passando-se ao preenchimento do nome completo, exclusivamente no 

canhoto destacável, o qual será imediatamente recolhido pelos fiscais e lacrado em 

envelope específico]”. 

 

 

 

                                                                        Fortaleza dos Valos, 08 de junho de 2015. 

 
                                                                                                                 
________________________________                            ________________________________ 

Mariza de Fátima Ferri Medeiros                                              Adair Toledo 

Presidente do COMDICA                                                           Prefeito Municipal 

                        

 

Visto: 

Daniela da Rosa Molinari 

Assessora Jurídica – OAB.RS 61001 

 

  


