
 MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

COMCAC 

Criado pela Lei Municipal 1.834 de 19 de novembro de 1998 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO COMCAC Nº 012/2019 
 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Castelo – COMCAC, 

no uso de suas atribuições legais, conforme Lei Municipal nº3.311 e apreciação e aprovação em 

conformidade com deliberação plenária reunida em Assembleia Geral Ordinária em 12/06/2019 resolve: 

 

Art. 1º – Colocar em apreciação e aprovação a realização de Exame de Conhecimento Específico com 

caráter eliminatório, sendo esta etapa obrigatória aos candidatos inscritos para participação no Processo 

de Escolha Unificado para Conselheiro Tutelar - quatriênio 2020/2024. A prova contará com 50 questões 

objetivas sobre a Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando-se apto o 

candidato que acertar no mínimo 50% da prova. A data para a realização do certame será dia 06/07/2019 

(Sábado), dàs 08:00h às 12:00h, na sala de formação da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, Bairro 

Centro, sala 202. 

 

 

Art. 2º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Castelo – COMCAC, no uso 

das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal Nº 1.834, de 19 de novembro de 1998, em 

conformidade com a deliberação/aprovação em reunião ordinária, realizada em 12 de junho de 2019, 

resolve: 

 

Art. 4º – Aprova  a realização de Exame de Conhecimento Específico com caráter eliminatório, sendo 

esta etapa obrigatória aos candidatos inscritos para participação no Processo de Escolha Unificado para 

Conselheiro Tutelar - quatriênio 2020/2024. A prova contará com 50 questões objetivas sobre a Lei 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando-se apto o candidato que acertar no 

mínimo 50% da prova. A data para a realização do certame será dia 06/07/2019 (Sábado), dàs 08:00h 

às 12:00h, na sala de formação da Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, Bairro Centro, sala 202. 

 

Art. 5º – Essa Resolução entra em vigor retroagindo a data do dia 17/06/2019. 
 

Ana Paula Mercier Serejo 

Presidente do COMCAC 
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