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EDITAL CMDCA Nº 001/2019
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE ITAPICUR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROVA OBJETIVA
A Presidente da Comissão Especial do Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar, no uso
de suas atribuições e devidamente autorizado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em obediência
ao Edital CMDCA nº 01/2019, torna público o local de provas e CONVOCA os candidatos inscritos para
Processo Seletivo para provimento do quadro de vagas do CMDCA de Itapicuru/BA.
A prova objetiva será realizada no dia 30 DE JUNHO DE 2019 conforme local, turno e horário estabelecidos
na tabela abaixo, e terá a duração de 4 (quatro) horas.
30 DE JUNHO DE 2019
TURNO MATUTINO

TURNO MATUTINO:
ABERTURA DOS PORTÕES: 07:50 HS
FECHAMENTO DOS PORTÕES: 08:20 HS
HORÁRIO DO INÍCIO DA PROVA: 08:30 HS
ESCOLA

ENDEREÇO

POLO DA UNIVERSIDADE ABERTO DO BRASIL

PRAÇA DA BANDEIRA - AO LADO DA PREFEITURA

ORIENTAÇÕES A TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima
de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de
documento de identidade ORIGINAL com foto. Não será aplicada prova em local, data ou horário diferente
dos predeterminados neste edital. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova
após o horário fixado para o seu início.
No dia de realização da prova, não será permitida a comunicação entre os candidatos, tampouco entrar ou
permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos ligados (bip, telefone celular, walkman, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, mp3, relógios digitais, relógios analógicos, bonés,
óculos escuro, etc.). Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá permanecer desligado.
Não será permitido o acesso ao banheiro com alguns desses equipamentos, mesmo que desligado. O
descumprimento da presente instrução implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se como
tentativa de fraude.
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A CBI não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos
durante a realização da prova, nem por danos neles causados.
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar no dia da realização das provas o documento de
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias, ocasião em que será
submetido a identificação especial, compreendendo coleta de dados, assinatura, foto e impressão digital
em formulário próprio na Coordenação de cada local de prova até o horário estabelecido para o
fechamento dos portões.
A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente
dúvidas relativas à fisionomia ou a assinatura do portador.
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, uma
hora após o início da prova.
Não haverá segunda chamada para a realização da prova. O não comparecimento a estas implicará a
eliminação automática do candidato.
Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante
a sua realização for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova, faltar com o
devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as autoridades
presentes ou com os demais candidatos, não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua impressão
digital, caso solicitado.
Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por
investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada e ele será
automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas ou das normas e os procedimentos para a
realização da prova objetiva previstos no Edital CMDCA nº 01/2019 implicará a eliminação do candidato.
Fica assinalado aos interessados prazo de 48 HORAS para possíveis reclamações pertinentes. Informamos
que os requerimentos de candidatos que manifestarem recursos referentes às inscrições deverão ser
enviados para o seguinte e-mail: contato@concursoscbi.com.br .
E, para dar ciência a todos, faz baixar o presente edital, que será afixado no lugar público de costume de
publicação dos atos oficiais.
Prédio sede do CMDCA, Itapicuru-BA, 19 de junho 2019.
Débora Andrade dos Santos
Presidente da Comissão
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Acácia Lourdes Guimarães Matos
Adelson Bento de Santana
Adenilza Souza da Conceição
Aldenizia dos Santos de Santana
Andrea Quintanilha de Oliveira
Antonio Crispim dos Reis Júnior
Carlos Henrique dos Santos
Cristiane Alves dos Santos
Daciane Santos da Costa
Davi Romario dos Santos
Diogo Araújo Nunes
Divaeide Almeida de Jesus Silva
Eliã Alves Cambuy
Eraldo Alves do Nascimento
Flavio Pires dos Santos
George dos Santos Souza
Gerval Ramos
Giselia Alves de Jesus
Isaias Batista da Cruz
Jonatas de Jesus Vasconcelos
Jose Pereira dos Santos Neto

NOME

IDENTIDADE
14068109 40
13.321.673-06
13.322.110-54
13.321.608-08
09957387-5
14729344 82
3.999.689-1
2550270-0
16066949 95
16.167.872-60
13.321.924-08
119924-8
16.067.944-34
03.302.132-53
9778520 24
09.681.959-62
07095286 80
08.388.612-53
15900631 71
15.333.125-07
14068127 22

Jose Valter Santiago de Andrade
Joselita de Liro
Juliana de Souza Silva
Karina da Gama Ribeiro
Lais da Silva Melo
Leidiane Dantas do Nascimento
Lourena dos Santos Silva
Lucas Alves Costa
Macieli de Souza Pereira
Marcos Willde Ramos de Souza
Maria Valdirene Dantas Chaves
Mauricio de Souza Leite
Michelle Caldas de Santana
Millena Andrade da Silva
Natalia Gabriel dos Anjos
Reginaldo Silva Santana
Renata Batista da Silva
Ronilda de Jesus Cruz Silva
Rosilda de Jesus Moura
Saionara Vitor da Conceição
Solange Santos da Silva
Vanderley Caldas da Silva

20.106.071-04
20411800 05
64.321.162-7
14851051 53
57.441.957-3
10078816-58
16684332 65
3.502.464-0
16066989 82
09777077 92
154179-0
05.248.389-41
14714623 23
09.776.886-31
54.028.404-X
13.096.187-63
13266131 46
09417578 03
13.667.109-83
14853151 23
06896102 20
157170-4

