
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Rua B, Qd. E, Lt. 13, n.º 56, Vila Viana 

CEP 74635-110 | Goiânia, Goiás | Brasil 
Telefones: (62) 3524-7315 | (62) 3524-7324 

www.cmdca.go.gov.br | E-mail: cmdca020@gmail.com 

 
 

 

EDITAL DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE 

CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTES E POLÍTICAS PÚBLICAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS 

MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, GOIÁS 

 

 

 A COMISSÃO ELEITORAL designada pelo CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA_GOIÂNIA1 para organizar o processo 

de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares das Regiões Centro-Sul,  Norte, Leste, Oeste, 

Noroeste e Campinas, Gestão 2020 – 2024 e o CENTRO DE SELEÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS – CS-UFG, instituição constituída para elaboração, aplicação e correção da 

Prova de Conhecimentos Gerais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescentes e de Políticas 

Públicas, torna público aos Pré-Candidatos e Pré-Candidatas inscritos (as) no Processo de 

Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares do Município de Goiânia, Goiás, gestão 2020-

2024, as seguintes DISPOSIÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE 

CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE O ECA E POLÍTICAS PÚBLICAS:  

1.1 Por motivo de segurança, serão adotados os seguintes procedimentos para a 

realização da prova:  

a) não será permitido o ingresso de candidatos, nos locais das provas, portando 

qualquer tipo de arma, salvo os casos previstos em lei;  

b) não será permitido o uso ou o porte de equipamentos eletrônicos após o início das 

provas, tais como: relógio de qualquer espécie, telefone celular, mp3, mp4 e similares, agenda 

eletrônica, notebook e similares, palmtop, pager, tablet, Ipod e similares, receptor, gravador, 

máquina fotográfica, calculadora, filmadora, controles de alarme de carros, dispositivos portáteis de 

armazenamento de dados, como pen drives e similares etc. Não será permitido, também, o porte 

de objetos pessoais alheios às provas, tais como carteiras, chaves ou quaisquer outros que não 

estejam acondicionados conforme a alínea “c” deste subitem. O porte desses objetos, dentro do 

prédio, após o início das provas acarretará ao candidato a eliminação deste Processo Seletivo;  

c) será entregue ao candidato, ao entrar na sala, uma embalagem na qual deverá 

colocar todos dispositivos eletrônicos e objetos pessoais que portar. Os dispositivos deverão estar 

desligados e, preferencialmente, com sua bateria retirada. A embalagem com os 

equipamentos/objetos deve ser lacrada e identificada pelo candidato, que a manterá embaixo da 

carteira de prova e somente poderá ser aberta fora do prédio. Poderá haver monitoramento de 

sinais eletrônicos dentro das salas e o candidato que estiver com algum equipamento de 

comunicação ligado, será eliminado deste Processo Seletivo. Poderá, também, haver utilização de 

detectores de metal e ações de segurança realizadas por policiais federais durante a aplicação das 

                                                             
1 Cf. Arts. 12, inciso XVI; 19, §§ 1º e 3º; 21 caput e parágrafo único e; 22 caput e parágrafos, ambos da Lei Municipal n.º 
8.483, de 29 de setembro de 2006. 
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provas;  

d) não será permitida a entrada de candidatos com bebidas ou alimentos em 

recipientes ou embalagens que não sejam fabricados com material transparente, 

independentemente da cor, tais como: garrafa de água, refrigerantes ou sucos, bolachas ou 

biscoitos, chocolates, balas, barras de cereais etc. Os alimentos e as bebidas deverão estar 

acondicionados em sacos plásticos com visibilidade do conteúdo;  

e) durante a realização das provas, não serão permitidas a comunicação verbal, 

gestual, escrita etc. entre candidatos, bem como o uso de corretivos, livros, anotações, impressos, 

calculadoras ou similares, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, 

capacete, boné, gorro) ou outros materiais similares. Somente será permitido o uso de caneta de 

tinta na cor preta ou azul, fabricada em material transparente, sob pena de o candidato arcar com 

os prejuízos advindos do descumprimento dessas determinações;  

f) iniciada a Prova Objetiva, o candidato somente poderá retirar-se do ambiente de 

realização da prova com a liberação autorizada pelo coordenador decorridas 3 (três) horas de 

provas, desde que permaneça em sala até esse momento;  

g) os três últimos candidatos deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados 

somente após a entrega do material utilizado por eles, tendo seus nomes registrados em Relatório 

de Sala e nele apondo suas respectivas assinaturas.  

O Centro de Seleção não se responsabilizará pela guarda de quaisquer materiais 

dos candidatos, não dispondo de guarda-volumes nos locais de realização da prova.  

Em caso de o candidato estar de posse de algum dos objetos não permitidos, 

descritos na alínea “b” do subitem 1.1 deste Edital, que não esteja dentro da embalagem destinada 

à guarda deles, o aplicador de prova e o supervisor farão o registro do fato em relatório de sala e 

de prédio. Posteriormente, o Centro de Seleção, em momento oportuno, promoverá a eliminação 

do candidato do certame, de acordo com as alíneas “f” e “g” do subitem 2.1 deste Edital.  

O Centro de Seleção se reserva o direito de não comunicar ao candidato no local 

de prova sua eliminação, a fim de garantir a tranquilidade e a organização durante a 

realização das provas.  Em caso de violação das normas descritas nas alíneas “d” e “e” do 

subitem 1.1, o aplicador de prova comunicará o fato ao supervisor e ao policial federal que se 

encontram no local. O fato será lavrado em relatório de sala e no relatório do supervisor e, 

posteriormente, comunicado ao Centro de Seleção que, em momento oportuno, promoverá a 

eliminação do candidato do certame.  

DAS PENALIDADES  

2.1. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:  

a) for ausente às provas ou a qualquer uma das etapas ou atividades referentes ao 

Processo Seletivo e alegar desconhecimento quanto à data, ao horário e ao local de realização das 
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provas do Processo Seletivo, bem como quanto às convocações divulgadas nos termos deste 

Edital;  

b) chegar aos locais de realização das provas após o horário estabelecido;  

c) ausentar-se do recinto de realização das provas sem a devida permissão;  

d) mantiver conduta incompatível com a condição de candidato ou ser descortês com 

quaisquer dos supervisores, coordenadores, aplicadores de provas, aplicadores reserva, porteiros, 

auxiliares de limpeza ou autoridades e pessoas incumbidas da realização do Processo Seletivo;  

e) sair da sala de aplicação de prova com quaisquer anotações antes do horário 

permitido;  

f) estiver portando equipamentos eletrônicos ligados após o início das provas, tais 

como: relógio de qualquer espécie, telefone celular, mp3, mp4 e similares, agenda eletrônica, 

notebook e similares, palmtop, pager, tablet, Ipod e similares, receptor, gravador, máquina 

fotográfica, calculadora, filmadora, controles de alarme de carros, dispositivos portáteis de 

armazenamento de dados, como pen drives e similares etc;  

g) estiver portando, após o início das provas, objetos pessoais alheios às provas, tais 

como carteiras, chaves ou quaisquer outros que não estejam acondicionados conforme a alínea “c” 

do subitem 1.1;  

h) for surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação em Libras, 

escrita, gestual etc. com os demais candidatos;  

i) for surpreendido, durante a realização das provas, usando lápis, lapiseira, borracha, 

apontador, corretivos, livros, anotações, impressos, calculadoras ou similares;  

j) recusar-se a retirar óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 

chapéu, boné, gorro, etc. ou outros objetos similares mediante solicitação dos aplicadores e/ou 

coordenadores e/ou supervisores;  

k) for surpreendido com bebidas ou alimentos em recipientes ou embalagens que não 

sejam fabricados com material transparente;  

l) exceder o tempo de realização das provas;  

m) levar consigo o cartão-resposta, ao retirar-se da sala;  

n) não permitir a coleta da impressão digital, como forma de identificação;  

o) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 

p) prestar, no ato da inscrição, declaração falsa ou inexata;  

q) deixar de apresentar qualquer um dos documentos que comprovem o atendimento 
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dos requisitos fixados neste Edital;  

r) não atender às determinações do presente Edital e aos seus atos complementares.  

2.2 Poderá ser excluído do Processo Seletivo o candidato que deixar de transcrever a 

frase indicada na capa do Caderno de Questões para sua Ficha de Identificação.  

2.3 Se, após às provas, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou 

grafológico, que o candidato utilizou processos ilícitos, sua prova será anulada, sendo este 

automaticamente eliminado do Processo Seletivo, resguardado o direito a ampla defesa, devendo 

responder criminalmente pelo ato.  

 

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE | COMISSÃO ELEITORAL, em Goiânia, Goiás, aos doze dias do mês de 
julho do ano de dois mil e dezenove (12/07/2019). 

 
 

 

 
 

Edson Lucas Viana Geovana Reis 
Presidente da Comissão Eleitoral Diretora do Centro de Seleção da UFG 
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