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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 Pinto Bandeira, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), arts. 44 a 48 da Lei Municipal nº  
376 de 04 de abril de 2019 e da Resolução COMDICA nº 001 de 05 de abril de 2019,  
torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital, sofrendo alterações, conforme abaixo descrito:

1. No item 2.3.1 do item “2. DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR”, aonde se 
lê:

2.3.1  O Conselheiro Tutelar  exercerá  suas  funções durante  todo o  horário  de 
expediente do Conselho Tutelar, de segundas a sextas-feiras, no horário das 08h às 11h 
e das 13h às 16h.

Leia-se:

2.3.1  O Conselheiro Tutelar  exercerá  suas  funções durante  todo o  horário  de 
expediente do Conselho Tutelar, de segundas a sextas-feiras, no horário das 08h às 12h 
e das 13h às 17h.

2. No item 4.1.1 do item “4. DA PROVA ESCRITA”, aonde se lê:

4.1.1 Os candidatos com a candidatura devidamente registrada listados no Edital 
a que se refere o item “3.5.14” submeter-se-ão a prova escrita, de caráter eliminatório, 
a ser aplicada no dia 27/07/2049, com início às 08h 30min e término às 12h, em local a  
ser definido em Edital.



Leia-se:

4.1.1 Os candidatos com a candidatura devidamente registrada listados no Edital 
a que se refere o item “3.5.14” submeter-se-ão a prova escrita, de caráter eliminatório, 
a ser aplicada no dia 27/07/2019, com início às 08h 30min e término às 12h, em local a  
ser definido em Edital.

3. Na alínea XI do item 5.1.1 do item “5. DO PROCESSO ELEITORAL”, aonde se lê:

XI – solicitar ao comando da Polícia Militar e Guarda Municipal local, efetivo para 
garantir a ordem e segurança dos locais de votação e apuração;

Leia-se:

XI  –  solicitar  ao  comando  da  Polícia  Militar,  efetivo  para  garantir  a  ordem  e 
segurança dos locais de votação e apuração;

Pinto Bandeira/RS, 18de abril de 2019.

Presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Pinto Bandeira

LISIANE DEBONA


