
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N? 02/2022

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente — CMDCA, no

uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº. 2.823 de 29 de Agosto de

2014 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ——

CMDCA;

Considerando o Edital nº 01/2019 do Processo de Escolha em data unificada

para membros do Conselho Tutelar.

Considerando o ofício do Conselho Tutelar Requerendo férias das Conselheiras

Tutelares no período de Fevereiro a Junho de 2022;

Considerando que o Conselho Tutelar deve desenvolver suas atribuições com

cinco (5) Conselheiros Tutelares;

Considerando o termo de desistência da 4 º suplente (BRUNELLY PEREIRA

WAGNER) do Processo de Eleição dos membros do Conselho Tutelar de Baixo

Guandu (mandato 2020—2023).

RESOLVE:

Art. 1º — Convocar o 5D suplente GECILDA MARIA MARTELO, para suprir a

necessidade temporária do cargo de Conselheiro Tutelar.

O candidato deverá se apresentar ao Departamento de Recursos Humanos da

Prefeitura Municipal de Baixo .Guandu/ES, no prazo de até 05 dias úteis,

contados data da convocação, portando os documentos pessoais, a fim de

procedimentos a serem adotados para assumir o mandato de Conselheira

Tutelar ate' o retorno das Conselheiras tutelares que se encontram gozando o
período de férias,

Art. 2º — Após a entrega da documentação exigida no art. 1” deste Edital, o

candidato deverá assumir suas funções no Conselho Tutelar de Baixo Guandu

no período de Fevereiro a Junho de 2022.



. %;
Art. 3“ - Caso o supiente não aceite a vaga para cumprir período de férias

estabelecido neste Edital, deverá apresentar ao Conseiho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente - CMDCA termo de desistência até o dia 25 de

janeiro de 2022.

O presente editai será publicado no site da Prefeitura Municipai de Baixo

Guandu.

Baixo Guandu —— ES, 18 de Janeiro de 2022.

535 mandalas, %%?Mâº
Vanilda Soares Pinto

Presidente do CMDCA


