CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE - CMDCA
SÃO JOÃO BATISTA – SC
1

Ata da quarta reunião da Comissão Especial Eleitoral para escolha dos membros do Conselho

2

Tutelar do município de São João Batista/SC. Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil

3

e dezenove, às dezoito horas, na Secretaria de Assistência Social, situado na rua Tibúrcio

4

Taurino Bozzano, 210, Bairro Jardim São Paulo, São João Batista/SC, deu-se início a esta

5

reunião. PAUTA DA REUNIÃO: ANÁLISE DE RECURSOS AS IMPUGNAÇÕES DE

6

REGISTROS DE CONDIDATURAS E EMISSÃO DE LISTA OFICIAL PARA

7

PUBLICAÇÃO DOS INSCRITOS; ORIENTAÇÕES SOBRE A PROVA E

8

FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO. Iniciando a reunião a senhora Jânifer Otto, 2ª

9

secretária do CMDCA deu as boas vindas aos presentes constantes na lista de presença.

10

Iniciaram-se os trabalhos com a análise de recursos as impugnações de registros de

11

candidaturas, com constatação de que durante todo o prazo para possíveis impugnações e

12

interposições de recursos se passou sem o registro de nenhum pedido a mais de recurso e tão

13

pouco de impugnação de inscrição, portanto deu-se como oficial a lista anteriormente

14

divulgada, ficando a Inscrição da Candidata MARIA APARECIDA BUNDE ainda

15

indeferida. Ainda sobre lista oficial, Jânifer relata que a empresa contratada para efetuar a

16

prova solicitou uma lista contendo os dados dos candidatos para o controle da entrada e que

17

a mesma providenciará o envio no decorrer da próxima semana. Também ficou encaminhado

18

que a secretária do CMDCA enviaria a Ata desta reunião com a lista oficial ao setor de

19

imprensa da prefeitura para as devidas publicações no dia 22/07/2019 conforme previsto no

20

edital. Continuando os assuntos a comissão discutiu sobre as orientações sobre a prova que

21

se trata de uma das etapas deste processo de escolha onde haverá a aplicação de prova de

22

conhecimentos específicos de caráter eliminatório composta por 40 questões (nível de

23

dificuldade para candidatos de nível médio) sobre Direito da Criança e do Adolescente, o

24

Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e sobre informática básica, para

25

a qual o candidato deve obter a nota mínima de 06 pontos. Para isso entrou-se em contato

26

com a empresa NBS Concursos, contratada para a realização da prova que passou suas

27

orientações, e que após apreciação e discussões da comissão eleitoral se deliberou que: *o

28

local de realização na Prova será no Auditória da Secretaria Municipal de Assistência Social,

29

situado na Rua Tibúrcio Taurino Bozzano, nº210, Jardim São Paulo, mesmo local das

30

inscrições; *o início da prova se dará conforme Edital as 08h com término as 12h no dia 28

31

de julho de 2019; *Por solicitação da empresa NBS Concursos seguem as orientações básicas
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32

aos candidatos: devem chegar com antecedência mínima de 30 minutos de antecedência, se

33

trouxer água a mesma deve estar em garrafa sem rótulo, trazer caneta esferográfica preta ou

34

azul com corpo transparente, no dia da prova os candidatos devem permanecer em sala no

35

mínimo por 1 hora, mesmo que já tenham terminado a prova e os três últimos candidatos

36

devem permanecer até o final da prova para o fechamento. Também ficou acertado com a

37

empresa o envio de um manual orientador aos candidatos que será postado no decorrer da

38

semana que antecede a prova. Dando andamento falou-se sobre a necessidade de fiscalização

39

do processo, onde todos os membros dessa comissão estão convidados a se fazerem

40

presentes durante o período de realização da prova para vistoriarem a sua devida realização,

41

segunda a secretaria deste conselho a secretaria de assistência social disporá de funcionário

42

para abrir o prédio e fechar, já a fiscalização fica por conta da comissão. Por ter sido eu

43

Jânifer Otto, segunda secretária que lavrei esta Ata assino e firmo ser verdade, juntamente

44

com o coordenador senhor Jardel Corrêa e os demais presentes conforme lista de presença.

45
46
___________________________
Jânifer Otto
2ª Secretária do CMDCA

__________________________
Jardel Corrêa
Coordenador da Comissão Eleitoral

