CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
COMDICA – VILA MARIA -RS
Edital nº 05/2019
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMDICA – do Município de Vila Maria - RS, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), Arts. 14 a 18 da Lei
Municipal nº 3.145/2013 e da Resolução COMDICA nº 01/2019, convoca os candidatos
do edital 03/2019 para o curso preparatório e prova de conhecimentos do ECA e
conhecimentos específicos.
Art. 1° - O curso preparatório para a eleição do conselho tutelar ocorrerá nos dias 13 e
14 de junho, das 18h e 30min às 22h e 30min, no CRAS, cito: Rua irmãos Busato n°450,
ao lado da prefeitura.

Art. 2° - Conteúdo Programático:
§ 1° - Arts. 1° a 69, do Livro I do ECA, relativo a disposições preliminares,
princípios gerais e diretrizes: do pátrio poder, da guarda e adoção; dos direitos a
educação, cultura, lazer, esporte, profissionalização e proteção do trabalho.
§ 2° - Arts. 90 a 140, do Livro II do ECA, relativos a entidade de atendimento,
medida de proteção, prática de ato infracional, medidas pertinentes aos pais e
responsáveis; conselho tutelar;
§ 3° - Art. 147, do Livro III do ECA, relativo a justiça;
§ 4° - Questões sobre conduta e prática do Conselho Tutelar;
§ 5° - Questões sobre conhecimentos específicos do conselho tutelar.
Art. 3° - Os candidatos após terem realizado o curso preparatório, submeter-se-ão a
prova escrita, de caráter eliminatório, a ser aplicada no dia 22 de junho de 2019, com
início às 13 horas e término às 16 horas, no Auditório Municipal Profº Felix Rocco
Cristan.

Milene Andreis Dalmoro
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Vila Maria

