
 

 

RESOLUÇÃO Nº 15/2019 DE 26 DE JUNHO DE 2019 

 
Torna pública a relação de local, horário e critérios de 
aprovação da prova de conhecimentos  específicos, 
para o Processo de eleição dos membros do Conselho 
Tutelar de Águia Branca/ES. 

 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do município de Águia 

Branca, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 378 de 

23/10/1998, suas alterações (Lei Municipal nº 704 de 12/06/2005 e nº 1.009 de 26/07/2011) e, pela Lei 

Federal nº 8.069 de 13/07/1990 e nº 13.824 de 10/05/2019; e de acordo com a Reunião Ordinária da 

Comissão Especial Eleitoral, realizada em 25/06/2019, conforme a ata de nº 03/2019. 

 
 

RESOLVE: 

 
 

Art. 1º Tornar pública a relação de local, horário e critérios de aprovação da prova de conhecimentos 

específicos, para o Processo de Eleição Unificada para o Conselho Tutelar, quadriênio 2020/2023, 

conforme o Edital nº 01/2019. 

§1º A prova de Conhecimentos Específicos, a ser realizada no dia 07/07/2019 (domingo), é requisito 

obrigatório para seguimento do candidato no Processo de Eleição Unificada para o Conselho Tutelar, 

quadriênio 2020/2023. 

§2º A prova será composta por 20 (vinte) questões fechadas que abrangerão um único tema: o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A prova terá o valor de 100 (cem) pontos, sendo que cada 

questão valerá 05 (cinco) pontos cada. Será considerado aprovado na prova de conhecimentos, o 

candidato que tiver um aproveitamento de 70% (setenta por cento) da prova, ou seja, que obtiver nota 

acima de 70 (setenta) pontos, com 14 (quatorze) acertos. 

§3º O local de realização da prova será no Centro de Referência de Assistência Social Rosani Cunha 

(CRAS), situado à Rua Dr. Valery Koszarowisky, s/nº - Praça Três Poderes – Águia Branca – ES. 

§4º A prova será realizada no horário das 13:00 às 15:00 horas, tendo, portanto, duas horas de 

duração. Solicita-se as candidatos que cheguem ao local com 30 minutos de antecedência, às 12:30 

horas, portando documento de identidade com foto e caneta transparente, de cor azul ou preta. O 

candidato que chegar após o horário das 13:00 horas, não terá sua entrada aceita na sala de provas. 



 
 
 
 
 

§5º Será permitido sair da sala de provas após 40 minutos de início das provas, podendo os 

candidatos levar o caderno de questões em sua saída. Antes de 40 minutos do início das provas, os 

candidatos que terminarem as provas deverão aguardar o horário permitido para a saída. 

§6º Serão disponibilizados 04 (quatro) fiscais para acompanhamento da prova, sendo 03 (três) com a 

permanência dentro da sala e 01 (um) para acompanhar as saídas dos candidatos ao banheiro ou 

para beber água. Será permitida a saída de 01 (um) candidato da sala por vez, sempre acompanhado 

por um fiscal; 

§7º Não será permitido manter aparelhos eletrônicos e/ou bolsas/sacolas próximos do candidato 

durante a execução da prova – estes serão recolhidos na entrada da sala. Será permitido ao candidato 

manter próximo de si apenas um documento de identidade com foto, caneta, lápis e borracha, água ou 

lanche. 

§8º Na hora da prova o candidato deve receber o caderno de questões e a folha de respostas, onde 

devem ser registradas as repostas das questões da prova. O candidato deve usar apenas caneta 

transparente, na cor azul ou preta, para registrar as respostas. A folha de respostas deve ser entregue 

pelo candidato na sua saída da sala. 

§9º Qualquer questão pertinente a Prova de Conhecimentos Específicos que não for abrangido por 

esta Resolução, será resolvida pelos membros da Comissão Especial Eleitoral que estiverem 

presentes no recinto e registrada em documentação própria. 

Art. 2º Esta Resolução será publicada por meio eletrônico (http://www.prefeituraaguiabranca.es.gov.br). 

 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 
Águia Branca – ES, 26 de junho de 2019. 

 
 

 
ELIZANGELA LOTERIO 

Presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente 

 

 

http://www.prefeituraaguiabranca.es.gov.br/


 

 

RESOLUÇÃO Nº 15/2019 DE 26 DE JUNHO DE 2019, ALTERADO PELA REUNIÃO DA 
COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL DO DIA 05 DE JULHO DE 2019. 

 
 

Torna pública a alteração da redação de critérios de 
aprovação da prova de conhecimentos específicos, para 
o Processo de eleição dos membros do Conselho 
Tutelar de Águia Branca/ES. 

 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do município de Águia 

Branca, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 378 de 

23/10/1998, suas alterações (Lei Municipal nº 704 de 12/06/2005 e nº 1.009 de 26/07/2011) e, pela Lei 

Federal nº 8.069 de 13/07/1990 e nº 13.824 de 10/05/2019; e de acordo com a Reunião Ordinária da 

Comissão Especial Eleitoral, realizada em 05/07/2019, conforme a ata de nº 04/2019. 

 
 

ONDE SE LÊ (Art. 1º): 

 

§2º A prova será composta por 20 (vinte) questões fechadas que abrangerão um único tema: o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A prova terá o valor de 100 (cem) pontos, sendo que cada 

questão valerá 05 (cinco) pontos cada. Será considerado aprovado na prova de conhecimentos, o 

candidato que tiver um aproveitamento de 70% (setenta por cento) da prova, ou seja, que obtiver nota 

acima de 70 (setenta) pontos, com 14 (quatorze) acertos. 

 

LEIA-SE: 
 

§2º A prova será composta por 20 (vinte) questões fechadas que abrangerão um único tema: o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A prova terá o valor de 100 (cem) pontos, sendo que cada 

questão valerá 05 (cinco) pontos cada. Será considerado aprovado na prova de conhecimentos, o 

candidato que tiver um aproveitamento de 50% (cinquenta por cento) da prova, ou seja, que obtiver 

nota acima de 50 (setenta) pontos, com 10 (dez) acertos. 

 

JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DE REDAÇÃO / CRITÉRIO DE APROVAÇÃO: 

 



 

 

Após a reunião da Comissão Especial Eleitoral, do dia 26/06/2019, discutiu-se informalmente entre os 

membros da comissão, a exigência aprovada do candidato obter 70% de aprovação nas questões da 

prova de conhecimentos específicos, que poderia ser muito alta para um município de pequeno porte, 

inclusive para a exigência de candidatos de nível de escolaridade de Ensino Médio. 

Portanto, viu-se a necessidade de convocação de uma reunião extraordinária, para rediscutir este 

critério de aprovação. A reunião extraordinária realizou-se no dia 05/07/2019, gerando esta alteração 

de resolução, quando se decidiu alterar o critério exigido para 50% de aprovação, estando este, mais 

adequado à realidade do município. 

Os outros artigos desta Resolução permanecem inalterados. 

  

Águia Branca – ES, 05 de julho de 2019. 

 
 
 

 
ELIZANGELA LOTERIO 

Presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente 

 

 

 


