
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
RESOLUÇÃO CMPDCA Nº 015/2019, DE 05 DE AGOSTO DE 2019.

 
Dispõe sobre a publicação do formulário para
interposição de recurso contra o gabarito preliminar
da prova de aferição de conhecimentos específicos do
Processo de Escolha Unificada dos Conselheiros
Tutelares do Município de Vassouras.
 

O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VASSOURAS – RJ –
CMPDCA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei
Municipal n° 1.724 de 24 de outubro de 1995 e pela Lei Municipal n°
2.641 de 26 de outubro de 2011,
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069/1990 (ECA), com as suas
modificações;
CONSIDERANDO a Resolução nº 170 do CONANDA, de 10 de
dezembro de 2014, que altera a Resolução No. 139, de 17 de março de
2010, para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em
todo o território nacional dos membros do conselho tutelar;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 2.533 de 08 de
janeiro de 2010, que dispõe sobre a implantação, estrutura, processo
de escolha e funcionamento do Conselho Tutelar do Município de
Vassouras – RJ.
 
RESOLVE:
ART. 1º – A presente Resolução regulamenta sobre o modelo de
formulário para interposição de recurso contra o gabarito preliminar
da prova de aferição de conhecimentos específicos que foi aplicada no
município de Vassouras, no dia 04/08/2019 na Escola Municipal
Thiago Costa, Rua Abreu César, 76 – Centro – Vassouras – RJ, para
todos os pré-candidatos.
 
ART. 2º – Esta Resolução entrará em vigor a partir da presente data,
revogadas as disposições em contrário.
 
Vassouras, 05 de agosto de 2019.
 
RAILA PONTES
Presidente do CMPDCA
 
ANEXO I
 
RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA
DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, publicada
na Resolução nº 005/2019, realizada no dia 04 de agosto de 2019.
Eu, ................................., portador do documento de identidade
nº................., requerimento da inscrição nº......................., para
concorrer a uma vaga no Processo de Escolha Unificada dos
Conselheiros Tutelares do Município de Vassouras – Gestão
2020/2023, apresento recurso junto a Comissão Especial Eleitoral do
Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Criança e do
Adolescente de Vassouras - RJ para recorrer do GABARITO
PRELIMINAR divulgado por esta Comissão, no último dia 05 de
agosto , conforme prazo legal, pelo(s) motivo(s) abaixo justificado:
______________________
 
Vassouras,......de agosto de 2019
................................................... Assinatura do candidato
RECEBIDO em......../......./...2019........
por................................
(Assinatura e cargo/função do servidor que receber o recurso)
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