
 

 

 
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

 

Edital Complementar n° 002/2015 – CONSELHEIRO TUTELAR 

SELEÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATUAREM COMO 
TITULAR E SUPLENTE NO MUNICÍPIO DE JACIARA-MT. 

A COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA 
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ESCOLHA DOS 
CONSELHEIROS TUTELARES, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM OBSERVÂNCIA AO 
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E 
A LEI MUNICIPAL N. 1.180/2009, FAZ 
PUBLICAR O PRESENTE EDITAL 
COMPLEMENTAR PARA ACRESCENTAR VAGA 
PARA PNE (Portadores de Necessidades 
Especiais)  . 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Jaciara - MT, através da Comissão Examinadora do Processo Seletivo 
para suprir 01 (uma) vaga de Titular e 05 (cinco) Suplentes de 
Conselheiros Tutelares, torna público a abertura das inscrições e 
estabelece normas relativas à realização  de seleção e análise de  
currículos para atuarem como titular e suplente do Conselho Tutelar 
de Jaciara - MT. 

DELIBERA: 

Parágrafo Único - Realizar o Processo Seletivo de Análise de Currículo 
para preencher a vacância de 01 (um) Titular de Conselheiro Tutelar 
para o exercício da função até que seja realizada a eleição para novos 
conselheiros em 04 (quatro) de outubro de 2015 e 05 (cinco) 



 

 

Suplentes de Conselheiro Tutelar para cobrir as férias dos titulares e 
vacância do cargo caso necessite, sendo que 01(uma) vaga será 
destinada à PNE, respeitada a ordem de classificação, no percentual 
mínimo de 5% ( cinco)por cento.     

1. .... 
 

1.2 ..... 

 

2........ 

3. DAS VAGAS 
 
 
3.1 Os candidatos  selecionados para atuarem como Conselheiros 

Tutelares serão designados para exercer o Cargo de Conselheiro 

Tutelar no município de Jaciara – MT, conforme quadro abaixo, 

são 06( seis) vagas), sendo 01(uma) PNE: 

 
 

Conselheiro Tutelar    VAGAS 

01 (um) Titular 01 

05 (cinco) Suplentes 05 

 
 
4. ....... 
 

5. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
5.1 Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do art.37 da 
Constituição Federal e fundamentado pelo Art. 21 § 1º da Lei 
Complementar Estadual n° 114/2002, é assegurado o direito de 



 

 

inscrição no presente Concurso Público,  desde que a deficiência de que 
são portadoras sejam compatíveis com o exercício do Cargo, na 
proporção de 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas, desprezadas 
as frações, quando o percentual resultar número menor que 1 (um).  
 
5.2.No ato da inscrição, o candidato P.N.E deverá apresentar laudo 
médico atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da 
deficiência. Deverá, ainda, informar se necessita de condições especiais 
para a realização das provas, que serão atendidas obedecendo a 
critérios de viabilidade e razoabilidade.  
 
5.3  O candidato P.N.E que, no ato da inscrição, não declarar essa 
condição e/ou não anexar o Laudo Médico, não poderá interpor 
recurso em favor de sua situação. O laudo médico, emitido a no 
máximo 06 (seis) meses da data de encerramento das inscrições, 
deverá dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o 
candidato é portador, com expressa referência ao código 
correspondente de Classificação Internacional de Doença - CID, bem co 
mo o enquadramento Previsto no art. 4º do Decreto Federal nº 
3.298/99, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296/2004.  
 
5.3  Às pessoas P.N.E é assegurado o direito de se inscreverem neste 
Processo Seletivo Simplificado, desde que haja compatibilidade entre 
as atribuições do cargo e a deficiência de que são portadoras e 
participarão do Processo Seletivo Simplificado em igualdade de 
condições com os demais candidatos nos diversos itens e condições 
deste Edital.  
 
5.4   A declaração de deficiência, para efeito de inscrição e realização 
das provas, não substitui, em hipótese alguma, a avaliação médica 
admissional para fins de aferição da compatibilidade da deficiência 
com as atribuições do cargo pretendido.  
 
5.5  As pessoas P.N.E participarão do Processo Seletivo Simplificado em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere a 
avaliação e critérios de aprovação, ao horário e ao local designado e à 
pontuação mínima exigida.  
 



 

 

5.6  Os candidatos que no ato da inscrição se declararem P.N.E, se 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado, terão seus nomes 
publicados na lista geral dos aprovados e em lista à parte.  
 
5.8 Caso não haja nomeação e posse conjunta de todos os aprovados, a 
cada 19/20 de candidatos sem deficiência, o último vigésimo, última 
vaga prevista, (previsão de 5%), será nomeado oriundo da lista de 
candidatos com deficiência aprovados, independentemente de sua 
classificação geral, respeitando-se a ordem de classificação da lista dos 
candidatos aprovados com deficiência. Caso o candidato não realize a 
inscrição de acordo com o disposto, não será considerado como 
portador de deficiência apto para concorrer às vagas reservadas, 
mesmo que tenha assinalado tal opção no Formulário de Inscrição.  
 
5.9  Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a P.N.E, 
estas serão preenchidas pelos demais aprovados, observada a ordem 
de classificação.  
 

 
Jaciara - MT, 14 de Abril de 2015. 

 
 
 
 
 
 

Maria Vera Alves 
Presidente do CMDCA 

 
 
 

Ana Paula B. Bueno 
Presidente do Processo Seletivo 001/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 

REQUERIMENTO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

 

Nome:___________________________________________________________________ 

Cargo:______________________________________________________ 

 

Vem REQUERER vaga especial como PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 
apresentou LAUDO MÉDICO com CID (colocar os dados abaixo, com base no laudo): 

 

Tipo de deficiência de que é portador: 
______________________________________________________________________ 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID 
___________________________________________ 

Nome do Médico Responsável pelo laudo: 
__________________________________________________________________ 

 

(OBS: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de 
correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres) 

 

 

 

 (Datar e assinar) 

 

________________________________________________ 

Assinatura 

 


