EDITAL CMDCA Nº 010/2019 DE 29 DE AGOSTO DE 2019
Dispõe do resultado da Reabertura do Recurso da Prova de
Conhecimento do Processo Eleitoral do Conselho Tutelar de
Porangatu.

A COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL DO PROCESSO ELEITORAL DO
CONSELHO TUTELAR do município Porangatu, no uso de suas atribuições legais
previstas na Lei Municipal nº 2.827 de 30 de abril de 2019, na Resolução do CONANDA
170/2014 e dos Editais CMDCA nº 001/2019 e 008/2019, vem através deste, dar
publicidade na forma do presente Edital o resultado da análise do recurso solicitado pela
pré-candidata América Oliveira Torres, que solicita avaliação de sua trajetória
profissional com criança e adolescente e análise do resultado da prova de
conhecimento do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, gestão
2020/2023,
CONSIDERANDO o que os critérios de experiência profissional com criança e
adolescente foram analisados no momento da inscrição, item 2, do Edital CMDCA nº
001/2019, sendo sua inscrição deferida.
CONSIDERANDO que a Prova de Conhecimento teve 15 questões, sendo 1 (uma)
discursiva e 14 (quatorze) objetivas. O peso total da prova de conhecimento foi 10,00
(dez), sendo que cada questão objetiva teve valor 0,5 (cinco) décimos e a questão
discursiva teve valor 3,0 (três), sendo aprovado(a) o(a) candidato(a) que alcançar no
mínimo a nota 5,0 (cinco).
RESOLVE:
1. A Comissão Especial Eleitoral fez nova correção das questões objetivas e
discursiva da prova de conhecimento requerente América Oliveira Torres e
concluiu que:
a) A candidata acertou 8 (oito) questões objetivas, que equivale a nota de 0,5
(cinco décimos) cada uma questão, totalizando 4,0 (quatro) pontos.
b) Quanto a questão discursiva, a candidata não respondeu conforme o solicitado
na questão, obtendo uma nota zero.
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