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Resolução nº115/CMDCA/2019 
 

PARÂMETROS PARA COMPOSIÇÃO 

DA BANCA EXAMINADORA responsável 

pela elaboração, correção e aferição da 

nota de prova de conhecimento dos 

candidatos interessados a pleitear vaga aos 

Conselhos Tutelares de Taubaté ano 2019.  
 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taubaté – CMDCA, no 

exercício de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Federal nº 8.069, de 13 

de julho de 1990, na Lei Municipal nº 3.271/1999, na Resolução do CONANDA 170/2014, no 

Edital 001/2019 e nas demais disposições legais pertinentes, no que se refere à atribuição de 

regulamentar o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares – de acordo com 

a ata de reunião da comissão especial responsavel pelo processo de escolha de conselheiro 

tutelar realizada no dia 14 de maio de 2019, Para que o processo tenha lisura e insuspeição 

torna publico: 

 Art 1º- Os parâmetros para composição da Banca Examinadora responsável pela 

 elaboração,  correção e aferição da nota de prova de conhecimento dos candidatos 

 interessados a pleitear vaga aos Conselhos Tutelares de Taubaté.  

 Art 2º - Considerando: Os princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade 

 que impõem a total isenção e imparcialidade dos membros das comissões examinadoras 

 de concursos, a fim de proporcionar a todos os candidatos a efetiva igualdade  

 Art. 3º- Considerando: os princípios constitucionais que devem pautar a atuação 

 administrativa e, também, a dificuldade em se definir, faticamente, a caracterização das 

 hipóteses de “amizade íntima ou inimizade notória”, resolve: 

 Art 4º-   Será vetado pela Comissão Responsavel pelo Processo de Escolha Unificada para 

 conselheiro tutelar do municipio de Taubaté, qualquer indicação que seja confirmada:  

 Participação do indicado em qualquer fase da confecção do edital 001/2019 que 

dispõe sobre o processo de escolha de conselheiros tutelares eleições unificadas 2019.  

 Vinculo de amizade intima, inimizade, parentesco ou outros tipo de envolvimento 

do indicado com candidatos inscritos. Lei 9.784/99 em seu art. 20: “Pode ser 

arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou 

inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, 
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companheiros, parentes e afins até o terceiro grau”. A suspeição dos membros de 

banca examinadora de concurso público, no entendimento dos Tribunais 

(http://www.conteudojuridico.com.br/artigo,a-suspeicao-dos-membros-de-banca-

examinadora-de-concurso-publico-no-entendimento-dos-tribunais,47046.html 

  

 Art 5º – A primeira reunião da Banca examinadora será convocada pela presidente do 

 CMDCA. 

 A reunião terá como pauta:  

 “A SEGUNDA ETAPA – DA PROVA ESCRITA E OUTRAS FORMALIDADES”, Art. 9º e 10º 

do Edital 001/2019 anexo. 

  ciência das regras e calendário do Edital de eleição Unificada para Conselheiro 

Tutelar; 

 Definição data e local de reuniões para elaboração da prova;  

 Conforme calendário oficial 001/2019 art. 30º § 13º as provas deverão ocorrer no dia 

 23 de junho do ano em curso. 

 

  Art. 6º-  Composição da Banca conforme ART. 9º-  § 9.1-  DISPÕE SOBRE A SEGUNDA 

ETAPA - DA PROVA ESCRITA E OUTRAS FORMALIDADES Edital 001/CMDCA/2019. 

 

a) um indicado pela Universidade de Taubaté (Direito – Ciências Jurídicas); (incluído pela Lei nº           

 4.502, de 20 de junho de 2011);  

b) um indicado pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente; (incluído pela Lei nº 4.502, de 20 

de junho de 2011); 

c) um indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil; (incluído pela Lei nº 4.502, de 20 de junho de 

2011); 

 d) um indicado pelo Conselho dos Psicólogos (incluído pela Lei nº 4.502, de 20 de junho de 2011) -

Conselho Representante da Classe (CRP);  

e) um indicado pelo Conselho de Assistência Social (AC) (incluído pela Lei nº 4.502, de 20 de junho de 

2011) – Conselho Representante da Classe (CRESS); 

 

Art. 7º -  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Taubaté,21 de maio de 2019. 
 

Erica Fernanda de Paula Borges 

Presidente do CMDCA 
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