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EDITAL H DIVULGAÇÃO DA RLU.IZAÇÃO DA PROVA DE IWLTIPIÃ 
ISCOLBA E RELAÇÃO H CANBWATOS N" 004IJOl9 

A PRESIDENTE DO CONSEL.HO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRlA ÇA E 
DO ADOLESCENTE DO M\INlCiPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. ESTADO DO 
PIAui, no uso de su;a.s attibuí~s e em oonform.idade oom o EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
N• 001/1019 que ~ge o proces.,o seletivo para escolha de membros do Conselho Tutelar de 
C.juejro da Praia, plU1I o Quadriênio 2020 - 2024 e acatando a decisão da Comisslo Especial 
Eleitoral sobre a relação dcftniti va de Clllldidatos aptos à rcalimção da prova de M6ltipla. 
Escolha, resolve publicar a SégUinte Jdttção de candidatos aptos., bem oomo as normas de sua. 
realização. 

1. DA RELAÇÃO DOS CANDIDATOS ÁPTOS À REALIZAÇÃO DA PROVA DE 
MULTIPJ...A ESCOLHA. 

NUMERO CPF NOME DO CANDIDATO 
DE 
INSCRICÃO 
001 334.869.768-93 ' MONIOUE DO NASCIMENTO MR'-OUITA 
002 011.384.003-94 ERIVALDADEJESUSMARTINS 
003 063. 766.773-SS SAMY A MARTINS COBLHO 
004 61Ból.723-00 NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA 
005 034.S00.713-19 RAFAEL COSTA B SILVA 
006 065.S40.ó03-57 MARCOS ROCHA SILVA 1 
007 020.1 SS.183-71 JAJRJNACOSTA CARVALHO 
008 758.598.407-30 MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMôBS 
009 0S7.1S3.66l- 19 JENNIFBR KELL Y DE SOUZA CHAGAS 
010 903.885.853-15 IRLA MARIA DA SJL VA SOUSA 
011 048.345.143-66 SÃMIA CARVALHO DO AMARAL 
012 603.568.433-.S l . CLEIDIANE ROCHA OUEJROZ 
012·A 042.155. 883--08 NATALIA 00 BRITO OLIVEIRA 
013 053.124.533-07 DAIANE ALVES DOS SANTOS 
014 061. 561. 553-84 NATAl IA SANTOS DB SOUZA 
OIS 060.292. 903-20 ELJSANOELA DA CRUZ SANTOS 
016 069.362.693-38 LIDIANE GOMES VlEIRA 
017 022.507.843--02 LUCIANO DOS SANTOS CIPRIANO 
018 0S3. l 24.52J-35 LAURENCA SlL VA COSTA 
019 0Sl.496.823-06 EMANUEL LUCAS DE CASTRO BRITO 
020 008.S69.2S3-06 FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO 
021 038.249.363-05 MARIA KLERYS SILVA DA PENHA 
022 039.271.173-74 FELIPE BOA VISTA DA SIL VElRA TRINDADE 

023 027.71S.453-73 RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA 

2. DO DIA, LOCAL E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE 
MÚLTIPLA. ESCOLHA. 

2.1 A prova de múltipla Escolha será realizada ma 07 de jalho de 2019 (domingo) 
na nldade Ei,colar O.C.r LI-■a, Localiada na Rua Manoel Roque. n" 32:5 
Centro, Cajueiro da Praia, no horário de 09:00 horas às ll:00 horu. 

3. DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE MULTIPLA ESCOLHA. 

3. 1.A prova de múltipla escolha será reali~ obedc<lendo ao contei'ldo exigido na lei 
municipal nº 337/2017, oom questões objetivas de múltipla escolha, elaborada pelo 
Ministêrio Público Estadual e aplicada pela Comisslo Eleitoral Especial; 

3.2. Os pottôes dos locais de prova serão abertos às 8h e fechados, impreterivelmente, às 
08:4S b. 

3,3. Nlo será admitido io~so de candidatos aos locais de aplicação após o ho.alrio 
fixado para o fec•hamento dos portões. 

3.4. As provas objetivas serio realizadas no turno da manhã com duração de ires horas. 
3.S.O candidato devenl. comparecer ao seu local de prova munido de caneta esferográfica 

de material ttanspatentc, de tinia azul ou pma., e apesealar ao fi54là1 de sala wn 
documen.to original de ideruificaçlo válido com foto. 

3.6. Slo considecados docwncn10S de identificaçló válidos: Carteira Nacional dê 
Habilitação (com fotografia, l'llll forma da Lei nº 9.:503/l997); Carteira Profissional 
expedida pelo Ministério do Trabalho e Prcvidencia Soeial; ctdula de identidade PIIIIII 
CSIOUlgeiros, emfüda por autoridade bruileira; ou o. Carteira de Identidade expedida 
pelas Secretario.s de Segurança Pública, Forças Annadas, Policias Militares, Ordens 
ou Cooselbos. 

3.7.No co.so de perda ou roubo do documento de idcmtificaçl.o, o candidato devem 
apresentar certidão que ateste o l'egi$tto do. ocorrencía em órglo polietal, expedida bé.,. 
li.O máximo,. 30 (trinta) di.as do. data da rcalizaç:lo da prova objetiva; 

3.8, Não ser1lo aceitos como doeumcm:os de identificação: protocolos de solicitaçlo de 

documentos, certidões de: DIL5Cimento e de casamento. tltulos eleitorais, co.neira& 
funciona.is sem valor de ídentidade, Carteini. de Habilitação sem foto, documento 
digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, carteiras de agremiações 
~portivas, fotocópias dos documentos de identidade, aíoda que autenticadas, bem 
como documentos ileglveii e/ou .nlo identific:âveís. 

3. 9. Não haverá segundo. chamada pua a prova objetiva, fico.ndo o candidato ausente. por 
qualquer motivo. elímínado do processo de e:scolha; 

3.10.Dcpois de identificado e acomodado na sala., o candidato somente pod,etá au,,entar. 
$C da mesma. a.vós o início do. orovo.. aoomoanbado de wn fiscal. 

3.11 .Apóa ingressar no local de prova, ~ expressamente proibida a realização de qual~ 
tipo de imagem. por qualquer meio cleln'lnioo, por parte do çandidato. 

3. 12.Após o ingresso na sala, o candidato nlo podai C101Uultar ou man\llCllr qualquer 
maccrial de estudo ou leitura ou utilizar quaisquer equipamemos eletr6aicos descritos 
oosubitem 4. l, V. 

3.13.Cuo o candidato oompsreça ao local de prova portando materiaui: e eqlJipamentos 
descrito$ a,ciJna. deve:rt dcpofitar cm IOCIII desunido pela oomisdo especial eleitQral. 

3.1<4. Nlo seri permitida a entrada de bebidas ou alimentos em ~ip.ícntQ ou embalagens 
que nlo sejam íabricados com material transparerrte. tais como: garrafa de Agua. 
:n:fii.aenudés ou 1U0011, bo.lacbas ou bh1coitDS, chocolaln, balas, banu de eetea.is, étc. 
Os alimentos podemo estar acondicionados em sacos pl6stieos 10talmente 

~ 

4.0. DA. ELIMINAÇÃO 

4.1. &ri eliminado do proceuo de escolha o candidato que: 

I• nlo U$inar a lista de ftequi!IJcia e nlo devolver o C81'11o-resposta devi.damente 
ll$$ti:i.do; 

ll- apresenw.se após o fec1-rnento dos pmtlles ou nlo estiver- praente na sala ou 
local de realizllçlo da prova no horir:io deumninado para o seu inkio; 

m~ nao apre:sentar o documento de ldcotifie,içlo exigido no S'Ubitem 3.6; 

IV- foc ~. durante a realizaçlo da prova., cm comuni.caçao com outro 
c:andidaso, utilmmdo-se de material nlo alll0ri2ado ou praticando qual.quer 
modalidade de ft-aude para obCer apmvaçlo própria ou de terceiros; 

V- fur surpmmdido, dunmà, a raliDçlo da prova. utilinlndo e/ou portando, 
indevidamente ou di~ das orientaç,lles deste edital: 

a) cquípuneotos dctrõnicos, mesmo que desligados. como m6quinas calculadoras, 
MP3, MP4, tclefoneailular, tablet, llOlebook, gn.vador, m6quíoa fotogrifica. controle 
de alarme de carro e/ou qualquer apan,lbo similar; 

b) livros. llDOtaç,lles, MSUU de cálculo, dicionmos. eódigos e/ou legislaç&o e 
impressos que nlo estejam expressamente permitidos ou qualq~ outro materi&I de 
con,ulla; 

e) bolsa, relógio de qualquer esp6cie, óculos escuros ou quaisqu« acetSÓdot de 
chapelaria. tais co.mo ~ boDé, gorro, etc; 

d) anna(s). aind8 que de posse de documeoto oficial de licença pua o JetpeÇtivo po.rl1L 

VI- tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrõnico.s ou relógio 
de qualquer espécie, que venha a emitir qualquer som durante a rcalizaçlo da prova; 

VII- for surpreendido daodo ou recebendo auxilio pera a cxecuçlo da ~ 

VW- filiar com o devido respeito pua com qualquer membro da equipe de apliQIÇlo 
da prova, com as autoridada presentes ou com os demais candidatos; 

IX- afastar-se da sala, a qualquer tempo, scm o acompanhamento de fisaal; 

X - descumprir as instruções contidas no cademo de questões da prova objetiva e oo 
carüD-Te$p0$ta; 

XI- perturbar, de qualquer modo, a -ordém dos trabillhos, inconendo cm 
comportamento indevido_ 

XI[. l'CCUSIIMIC a entregar O material da prova ao tmnioo do lanpO destinado i-ra li 
sua reali2:açlo; 

5.0 DAS DISPOSIÇ()ES FINAIS 

5.1. Os casos omissos e não ~stos neste E.di1al SCTto resolvidos pela Comissla 
Especial Eleitoral. 

CajllCÍJ'O da.Praia(Pl), 12 de junho de 2019. 

~~rtl 1 .l.\'I 
'"SiÍvía Buto de Atalde Silft ,A \.ol.d..t, )'..\,l.w-tl..-

Pi-Qidcntc do Coosc1bo Municipal. dos l>ircitos da Criança e do Adolesccotc 
Cajueiro da Praia-PI 


