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EDITAL Nº 02/2019 
ATIDIVO AO EDITAL Nº 01/2019 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 
 

 
 

  A Comissão Especial Eleitoral responsável pelo Processo de Escolha em 
Data Unificada para membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2024, 
aprovado pela RESOLUÇÃO Nº 005/2019, do CMDCA de Guaratinguetá, no uso de 
suas atribuições, em complemento ao Edital nº 01/2019, publica as regras para 
candidatura referente ao item 1. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS DOS 
CANDIDATOS A MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, resolve: 
 
Parágrafo Único - Considera-se experiência, para fins do contido no item 3.1, k) 
Atuação profissional comprovada na área da infância e da juventude de no mínimo 3 
(três) anos no município de Guaratinguetá na data da inscrição à candidatura, nas áreas 
de proteção, promoção, protagonismo, controle social e gestão de políticas de direitos 
em pelo menos uma instituição que atende no segmento.  
 
 
I – a atividade remunerada, realizada em organizações da sociedade civil de 
atendimento que desenvolvam programas em regime de orientação e apoio sócio 
familiar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar e acolhimento 
institucional ou executem medidas socioeducativas de liberdade assistida, 
semiliberdade e internação; 
 a) tratando-se de entidade não governamental, o programa de atendimento deverá 
estar regularmente inscrito junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Guaratinguetá;  
b) sendo a entidade sediada em outra comarca, o candidato deverá apresentar certidão 
expedida pelo respectivo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
 
II – a atividade remunerada de prestação de serviços em organizações da sociedade 
civil que garantam às crianças e adolescentes os direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária;  
 

a) a regularidade da atividade quer profissional, quer do funcionamento da 
instituição ou organização, deverá ser comprovada através de certidão ou 
declaração dos respectivos órgãos de fiscalização.  

 
III – a defesa de direitos fundamentais da criança e do adolescente, patrocinada por 
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advogado, que deverá apresentar certidão dos processos em que atuou junto aos 
Juízos da Infância e Juventude e/ou da Família, de forma a comprovar a habitualidade 
de suas atividades por 24 (vinte e quatro) meses. 
 
IV - a atividade remunerada, realizada em órgãos como CRAS – Centro de Referência 
de Assistência Social e CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social;  
 
 

3.2. O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da 
candidatura. 

 
 

Guaratinguetá, 09 de Abril de 2019 
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