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RESOLUÇÃO  nº118/CMDCA / 2019 

 
DISPÕE SOBRE DATA E LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS E OUTRAS FORMALIDADES 
 

A Banca Examinadora, regulamentada pela Resolução 117/CMDCA/2019 responsável 

pela elaboração, correção e aferição da nota de conhecimentos aplicada aos candidatos 

a conselheiro tutelar do Conselho Tutelar do Município de Taubaté de acordo com a 

Comissão Especial responsável pela operacionalização do processo de escolha de 

conselheiro tutelar torna publico. 

 

Art. 1º Data ,local, horário de aplicação das provas 

1) As provas ocorrerão no dia 30 de junho, 

2) As provas serão realizadas no Departamento de Informática da UNITAU, localizado a 

Av. Marechal Deodoro, 605 – Jardim Sta. Clara – Taubaté – SP, 

3) A prova de conhecimentos específicos começará às 9 horas no horário de Brasília 

com término às 12 horas. 

4) Recomenda-se aos candidatos chegar 30 minutos antes do horário especificado.  

 

Art 2º Documentação necessária  

1) Documento original e oficial com foto, que possa identificá-lo (carteira de motorista, 

Identidade ou outros) 

2) Comprovante de inscrição (o número da inscrição será imprescindível para a 

realização das provas,) 

 

Art 3º Das Provas 

1) A prova abordará : 

a) dispositivos legais do Estatuto da Criança e do Adolescente, equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do valor total da prova; 

b)  análise de casos envolvendo aplicação de medidas de proteção, relativas ao 

exercício da função do Conselheiro Tutelar, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da prova;  

2) A prova objetiva será composta por 30 questões de múltipla escolha. 

3) As provas não poderão ser feitas a lápis, devendo ser realizadas apenas à caneta, 

4) Questões de múltipla escolha não podem estar rasuradas. 

5) As questões podem ser respondidas fora de ordem, mas devem ter seu número 
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claramente identificado na folha de respostas. 

6) Após a entrada em sala e durante as provas de conhecimentos não serão permitidas 

consultas, bem como usar no local de exame aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, 

bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone celular, ou similares. O 

descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato. 

7) O material que poderá ser utilizado durante as provas inclui apenas caneta 

esferográfica fabricada em material transparente, de tinta azul. 

8) O participante não deverá utilizar, ao ingressar em sala de provas, óculos escuros e 

artigos de chapelaria, tais como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares, o  

descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato. 

9) A saída da sala de prova de conhecimentos somente será permitida depois de 

transcorrido o tempo de 1 (uma) hora do início da prova. 

10) Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que 

o último candidato termine sua prova, devendo os três deixarem a sala juntos. 

 

Art. 4 -  Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Taubaté, 19 de junho de 2019. 

 

Erica Fernanda de Paula Borges 

Presidente do CMDCA 

 

Banca Examinadora  

Dr.ª Paula Billa Salgado – OAB/SP 247.827  

Professor Me. Edésio da Silva Santos – UNITAU  

Conselheiro, Adm. e Coordenador de projetos – Renan Luis Mantoani Moreira     
Oliveira – CMDCA 
 

Profª. Dr.ª Lindamar Alves Faermann 
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