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MUITOS CAPÕES/RS 
EDITAL Nº 14/2019 

PUBLICAÇÃO RESPOSTA RECURSOS PROVA ESCRITA 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA – do 

Município de Muitos Capões/RS, em conjunto com sua Comissão Especial Eleitoral, no uso 
de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), Lei 
Municipal nº 220/2003 e da Resolução COMDICA nº 001/2019, torna pública a O 
RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA ESCRITA, para o Processo de Escolha dos 
Conselheiros Tutelares. 

A comissão especial eleitoral esteve reunida na data de 14 de agosto de 2019, 
nas dependências da prefeitura municipal de Muitos Capões, a fim de analisar os recursos 
interpostos pelos candidatos, referente a prova escrita. Informa este edital que todos os 
recursos foram indeferidos, conforme ata de reunião que é parte anexa à este edital. 

 
Conforme Edital 01/2019 e Calendário do Pleito, os candidatos terão o prazo de 2 

(dois) dias úteis para apresentar recurso ao COMDICA, referente a decisão da comissão 

especial eleitoral, este deverá ser endereçado ao presidente do COMDICA, contendo a 
identificação do recorrente e as razões do pedido recursal item 5.2.6 do edital nº 
01/2019 COMDICA. 

Anexo ao edital ata de reunião da comissão especial eleitoral – anexo 1 
 
 

Muitos Capões/RS, 15 de agosto de 2019. 
 

 
GILDOMAR VOIGT RADATZ 

Presidente da Comissão Especial Eleitoral 
 

 
TIAGO DA SILVA MAGERO 

Presidente do COMDICA 
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Anexo 1 – Ata de Reunião da comissão especial eleitoral 
 
 

COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL  
PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES 

ATA Nº 06/2019 
 

Aos quatorze dias de agosto de 2019, às 14h:00min, no auditório da 
prefeitura municipal, reuniu-se a Comissão especial eleitoral, a fim de receber os 
recursos solicitados pelos candidatos recorrentes, da prova escrita. Inicialmente o 
presidente desta comissão Sr. Gildomar Voigt Radatz, explanou o objetivo da reunião, 
apresentando aos demais membros. Após esta explanação foi iniciado a leitura dos 
recursos totalizando quatro, sendo que três destes de igual teor e um de solicitação 
da cópia da prova. A comissão eleitoral então decidiu julgar os três recursos de igual 
teor em bloco e o quarto em separado. São os de iguais teor os protocolados sob os 
números 3830, 3831 e 3833 recorrentes Rafaela de Lima Silva da Costa, Luciane 
Rodrigues Pinto e Josiele Martins da Silva respectivamente. Estes apresentam o 
seguinte requerimento: Foi apresentado dois fatos, no fato 1 explanam que o edital, 
exige comprovação do ensino fundamental como requisito para a função de 
conselheiro tutelar e que a prova escrita deva ter questões de complexidade 
equivalente ao ensino fundamental, no fato 2 explanam que o item 5.2.6 possibilita a 
vista da prova na presença da comissão especial eleitoral, ainda é mencionado que 
existe uma lei federal, que regulamenta a forma de concursos públicos e processos 
seletivos, não foi citado o número da lei, afirmam que o COMDICA está diretamente 
ligado administração pública, desta forma citam, que deveria ter sido publicado no site 
do município o caderno de provas junto com o gabarito e a classificação dos 
candidatos. Diante disto requerem: o recebimento do presente recurso assim como 
sua análise, com decisão fundamentada, especialmente se indeferida, vedadas as 
decisões que se limitem à simples remissão, de artigo de lei, exclusiva a autor, teoria, 
corrente doutrinária, prática ou alegação vazia, obscura, lacônica ou imprecisa. 
Quanto ao primeiro fato solicitam que a prova objetiva seja submetida à análise de 
profissionais com a devida qualificação, para elaboração de parecer de forma 
fundamentada, sobre o grau de escolaridade efetivamente exigido no certame, 
devendo classificar de forma objetiva o nível da prova aplicada, fundamental, médio 
ou superior, caso identificado pelo profissional, nível diferente à previsão do edital e 
legislação, sejam as questões identificadas e consequentemente anuladas pela 
comissão, com a publicação da lista atualizada de candidatos aprovados. No segundo 
fato solicitam a divulgação da prova, em caso de indeferimento do primeiro, no site do 
município e atendimento ao princípio da publicidade e a reabertura do prazo para 
interposição de recursos. Dados os fatos e a solicitação, a comissão especial eleitoral 
recebeu os recursos e passou a análise em bloco, dos três, devido ao conteúdo serem 
iguais. Do fato 1, verdade é que a legislação vigente exige ensino fundamental, porém 
a prova de português foi elaborada por uma professora formada em português e as 
questões do ECA, elaborada por uma advogada, estes profissionais foram 
contratados especificamente com missão de elaborar as questões da prova, desta 
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forma a comissão eleitoral indefere o primeiro pedido devido as alegações não estar 
fundamentada no conhecimento. Do fato 2, como os próprios requerentes citam o item 
5.2.6, do edital possibilita a vista, da prova na presença da comissão especial eleitoral, 
permitindo-se anotações. Foi entregue para a comissão um envelope lacrado, 
contendo o gabarito e a prova gabarito, o que na prática impossibilita que as provas 
tenham conteúdo diferente, não necessitando de divulgação da prova gabarito. O 
requerimento foi indeferido pela comissão especial eleitoral por entender que o item 
5.2.6, dá a possibilidade de verificação das provas. Após esta análise passou-se a 
análise do requerimento da candidata Dienifer Batista Pimentel, a qual solicita cópia 
de sua prova. Entende esta comissão que por não existir previsão no edital não pode 
entregar cópia da prova, indeferindo o requerimento da candidata, podendo esta 
visualizar a referida prova, na presença da comissão especial eleitoral, conforme item 
5.2.6 do edital. Desta forma por unanimidade foram indeferidos todos os recursos, 
solicitados no prazo recursal referente a prova escrita, podendo os candidatos 
conforme previsão no edital, solicitar recurso ao COMDICA sobre esta decisão. Sem 
mais nada a declarar o presidente encerrou a reunião, sendo esta ata lavrada que 
após lida será assinada pelos presentes. 
 
Muitos Capões/RS, em 14 de agosto de 2019.  
 

 
GILDOMAR VOIGT RADATZ 

Presidente 

 
 

ERNANDE PÉRTILE 
Membro 

 
 

GIANA RODRIGUES DOS SANTOS MASETO 
Membro 

 
 
 


