CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE IRAPURU - SP
Rua Ângelo Meneguesso, 475 – Fone (18) 3861-2007 – Irapuru/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Maura Saldeira de Souza Machado, Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de Irapuru, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Municipal 1.904, de 23 de Julho de 1997, alterada
pelas de 2001 Leis Municipais nº 2053 de 25 de Setembro de 2001 e nº2358 de
27 de Fevereiro de 2007, leva ao conhecimento de todos que o presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem;

CONSIDERANDO:
• A licença saúde por tempo indeterminado da Conselheira Tutelar ELIANA
GERIM REVERTE DE ÁVILA, DELIBERA por convocar a conselheira suplente
abaixo relacionada, para comparecer na Sede do CMDCA localizado à Rua
Ângelo Meneguesso, 475, até o dia 06 de Abril de 2016, das 8h às 16h,
portando os documentos exigidos em lei, a fim de procedimentos a serem
adotados para tomar do cargo de Conselheiro Tutelar:

6° CLAUDINÉIA TEJERO DE O. MARTINS
7° LEDA C. BASTOS CAMASSUTI DA SILVA
O candidato acima relacionado deverá apresentar as seguintes documentações
para habilitação:
-xerox do RG
-xerox do CPF
-xerox do Título de Eleitos
-xerox da carteira de trabalho
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-xerox certidão de casamento ou nascimento
-xerox de certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos
-xerox do diploma do grau de escolaridade
-xerox do certificado de reservista (se masculino)
-xerox do comprovante de residência
-1 foto 3x4
-xerox do PIS/PASEP
-nº conta corrente Bradesco
OBSERVAÇÕES: 1- Quando da entrega das documentações será agendado
para o candidato exame médico adicional, o qual será efetuado por medico
indicado pelo Município; 2- O não comparecimento pessoal do candidato para
apresentação dos documentos no período determinado implicará na
desistência da ocupação do cargo.

Irapuru, 31 de Março de 2016.

___________________________________________
Maura Saldeira de Souza Machado
Presidente do CMDA

