
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania - SDSP
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

RESOLUÇÃO Nº 006/2019

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO
DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE ANGRA DOS REIS, no uso de
suas atribuições legais, em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal vigente, da
Constituição  Estadual,  torna  pública  o  edital  para  a  realização  da  prova  de  exame  de
conhecimentos específicos para a escolha dos membros do conselho tutelar de Angra dos Reis.

 RESOLVE:

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A Prova do exame de conhecimentos específicos será regida por este Edital,  pelos
diplomas legais e regulamentares, seus anexos e posteriores retificações, caso existam.
A prova de exame de conhecimento específico será executada sob a responsabilidade
da Fundação Getulio Vargas, doravante denominada FGV.

1.2 A inscrição do candidato implicará a concordância plena e integral com os termos deste
Edital, seus anexos, eventuais alterações e a legislação vigente. 

2 - DO EXAME DE CONHECIMENTO

2.1 O Exame de Conhecimento será realizado em  etapa única, com  prova objetiva de
múltipla escolha de caráter eliminatório.

2.2 A prova ocorrerá no dia 07/07 Das 14h00 às 18h00 no endereço: E. M. Júlio Cesar de
Almeida Larangeira, Avenida Luigi Amêndola, SN, Balneário - Angra dos Reis, 

2.2 O gabarito será disponibilizado no  site da Prefeitura através do boletim oficial, até
um dia após a aplicação do Exame de Conhecimento.

2.3 A interposição de recurso ocorrerá no dia seguinte à publicação do gabarito. O recurso
começará às 00h00 do dia 09/07 e ficará disponível até às 23h59 do dia 10/07, segundo
o horário oficial de Brasília/DF.

2.4  A interposição de recurso está disponível em link próprio no site da Prefeitura de Angra
dos Reis  www.angra.rj.gov.br 

2.4.1 Para a interposição de recurso será utilizada a combinação do CPF do candidato
mais uma senha que será enviada para o candidato por e-mail. Caso o candidato
não  receba  a  senha  deverá  ligar  para  (24)  3377-8695.  O  detalhamento  para
interposição do recurso está disposto no item 5 (cinco) do presente edital.

3 – DA PROVA 

3.1 O Exame de Conhecimento será realizada etapa única, com prova objetiva de múltipla
escolha de caráter eliminatório, com duração de 4 horas.

3.2 O número da sala de aula utilizada para realização da prova estará disponibilizado ao
candidato no dia da prova em mural na escola e afixada em frente à sala de aula.
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3.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização da prova e o comparecimento no horário determinado.

3.4 A Prova  Escrita  Objetiva  será  composta  por  50  (cinquenta) questões  de  múltipla
escolha e terá caráter eliminatório. 

3.4.1 Cada  questão  de  múltipla  escolha  será  numerada  sequencialmente,  com 05
(cinco)  alternativas  e  apenas  uma  resposta  correta,  valerá  1  (um)  ponto,  e
versará sobre assuntos do Conteúdo Programático constante do Anexo I deste
Edital.

3.4.2 Serão 20 (vinte) questões objetivas de Língua Portuguesa e 30 (trinta) questões
objetivas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

3.5 O  candidato  deverá  assinalar  a  resposta  da  questão  objetiva,  usando  caneta
esferográfica  de  tinta  azul  ou  preta,  no  cartão  de  respostas,  que  será  o  único
documento válido para a correção das provas.

3.6 Será atribuída nota zero à questão que não apresentar nenhuma resposta assinalada,
apresentar emenda ou rasura, ou contiver mais de uma resposta assinalada.

3.7 Os prejuízos  advindos do preenchimento  indevido do cartão de respostas  serão de
inteira responsabilidade do candidato. Serão consideradas marcações indevidas as que
estiverem em desacordo com este Edital ou com as instruções do cartão de respostas,
como marcação rasurada, emendada ou com o campo de marcação não preenchido
integralmente. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro
do candidato.

3.8 O candidato  não deverá  amassar,  molhar,  dobrar,  rasgar,  manchar  ou,  de qualquer
modo,  danificar  o  seu  cartão  de  respostas,  sob  pena  de  arcar  com  os  prejuízos
advindos da impossibilidade de realização da leitura óptica.

3.9 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu
nome, número de inscrição,  data de nascimento e o número de seu documento de
identidade.

3.10 Todos os candidatos, ao terminarem a prova, deverão, obrigatoriamente, entregar ao
fiscal de aplicação o documento que será utilizado para a correção de sua prova (o
cartão  de  respostas).  O  candidato  que  descumprir  a  regra  de  entrega  desse
documento será eliminado.

3.12 Por motivo de segurança e visando a garantir a lisura e a idoneidade do Exame, serão
adotados os procedimentos a seguir especificados:

a) após ser identificado, nenhum candidato poderá se retirar da sala sem autorização e
acompanhamento da fiscalização;

b) não será permitido, sob hipótese alguma, durante a aplicação de prova, o retorno do
candidato à sala de prova após ter-se retirado dela, sem autorização, ainda que por
questões de saúde.

3.13 Será considerado  aprovado no Exame de Conhecimento Específico o candidato que
acertar, no mínimo, 35 questões (trinta e cinco).
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3.14 Os candidatos não eliminados estarão aptos para a próxima etapa do Processo de
Escolha dos membros do Conselho Tutelar.

3.15 A legislação  com  vigência  após  a  data  de  publicação  deste  Edital,  bem  como  as
alterações em dispositivos constitucionais, legais e normativos a ela posteriores, não
serão objeto de avaliação na prova.

4 – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

4.1 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com
antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, observando o
horário oficial da cidade de Brasília/DF, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou
preta em material transparente, do documento de identidade original.

4.2 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e
pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de
exercício  profissional  (ordens,  conselhos  etc.);  passaporte  brasileiro;  certificado  de
reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham
como identidade;  carteira de trabalho;  e carteira nacional  de habilitação (somente o
modelo com foto).

4.2.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento,
CPF,  títulos  eleitorais,  carteiras  de motorista  (modelo  sem foto),  carteiras  de
estudante,  carteiras  funcionais  sem  valor  de  identidade,  nem  documentos
ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

4.2.2 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem
protocolo do documento.

4.2.3 O  documento  apresentado  somente  será  considerado  válido  se  constar,  de
forma  visível,  a  assinatura  de  seu  portador.  É  vedada  a  apresentação  de
documentos sem assinatura ou que possuam em seu lugar termos como “não
alfabetizado”, “documento infantil”, entre outros.

4.2.4 Tendo em vista a necessidade de identificação civil dos candidatos não apenas
no ingresso no local de prova como também durante a realização das provas, e
em razão da proibição do uso de celulares e aparelhos eletrônicos, fica vedada a
apresentação pelo candidato exclusivamente da Carteira Nacional de Habilitação
em  meio  eletrônico  (CNHe).  Para  fins  de  identificação  civil  o  candidato
obrigatoriamente  deverá  apresentar  documento  original  com  foto  e  em  meio
físico, dentre aqueles admitidos no subitem 4.2 deste Edital.

4.3 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de
identidade original na forma definida no subitem 4.2 deste Edital não poderá fazer a
prova e será automaticamente eliminado.

4.4 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento  de  identidade  original  por  motivo  de  perda,  roubo  ou  furto,  deverá
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido,
no  máximo,  trinta  dias  antes.  Na  ocasião,  será  submetido  à  identificação  especial,
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compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário
próprio.

4.4.1 A identificação especial também será exigida do candidato cujo documento de
identificação suscite dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.

4.5 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados
em Edital ou em comunicado oficial.

4.6 O tempo mínimo de permanência do candidato em sala será de  duas horas após o
início de realização das provas. 

4.6.1 A inobservância do tempo mínimo de permanência acarretará a não correção da
prova e, consequentemente, a eliminação do candidato.

4.6.2 O candidato que insistir em sair do recinto de realização da prova, descumprindo
o tempo mínimo de permanência, deverá assinar o Termo de Ocorrência, lavrado
pelo  Coordenador  Local,  declarando  sua  desistência  do  Exame  de
Conhecimento.

4.6.3 Os três últimos candidatos a terminarem as provas deverão permanecer juntos
no recinto, sendo liberados somente após os três terem entregado o material
utilizado e terem seus nomes registrados na Ata, além de estabelecidas suas
respectivas assinaturas.

4.6.4 A regra do subitem anterior poderá ser relativizada quando se tratar de casos
excepcionais em que o atendimento a candidatos com necessidades especiais
justifique a concessão de tempo adicional ou sala em separado para a realização
da  prova,  ocasião  em  que  o  lacre  da  embalagem  de  segurança  será
testemunhado  pelos  membros  da  equipe  de  aplicação,  juntamente  com  o(s)
candidato(s) presente(s) na sala de aplicação.

4.7 Iniciada a prova,  o candidato não poderá retirar-se da sala sem autorização e sem
acompanhamento da fiscalização. Caso o faça, ainda que por questões de saúde, não
poderá retornar em hipótese alguma.

4.8 O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões, ao final da prova, se
sua saída ocorrer nos últimos trinta minutos anteriores ao horário determinado para o
término das provas.

4.8.1 Ao término de sua prova,  o  candidato  deverá,  obrigatoriamente,  devolver  ao
fiscal  os  documentos  que  serão  utilizados para  correção  de suas  respostas,
devidamente  assinados  no  local  indicado.  O  candidato  deverá  aguardar  o
recolhimento  de  seu  material  pelo  fiscal,  bem  como  a  conferência  de  seus
dados, podendo retirar-se da sala de provas somente após a autorização.

4.8.2 Caso o candidato deixe o local de provas em momento anterior ao permitido
neste Edital,  deverá,  ainda,  entregar ao fiscal seu caderno de questões,  não
podendo  levar  consigo  qualquer  anotação  referente  às  suas  opções  de
respostas.

4.9 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em razão do afastamento do candidato da sala de provas.

4.9.1 Se,  por  qualquer  razão  fortuita,  o  exame  sofrer  atraso  em  seu  início  ou
necessitar de suspensão, será concedido prazo adicional aos candidatos do
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local afetado, de modo que tenham o tempo total previsto neste Edital para a
realização das provas, em garantia à isonomia do certame.

4.9.2 Os candidatos afetados deverão permanecer no local  do exame. Durante o
período em que estiverem aguardando, para fins de interpretação das regras
deste Edital, o tempo para realização da prova será suspenso.

4.10 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento
implicará a eliminação automática do candidato.

4.11 Não  será  permitida,  durante  a  realização  das  provas,  a  comunicação  entre  os
candidatos ou a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações,
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos
e/ou legislação.

4.12 Será eliminado do Exame de Conhecimento o candidato que, durante a realização das
provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como  iPod,  smartphone,
telefone celular, agenda eletrônica, aparelho MP3 player, notebook, tablet, palmtop, pen
drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme
de carro etc.,  bem como relógio  de qualquer  espécie,  óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira
(grafite), corretor líquido e/ou borracha. O candidato que estiver portando algo definido
ou similar ao disposto neste subitem deverá informar ao fiscal da sala, que determinará
o  seu  recolhimento  em  embalagem  não  reutilizável  fornecida  pelos  fiscais,  a  qual
deverá  permanecer  lacrada  durante  todo  o  período  da  prova,  sob  a  guarda  do
candidato.

4.12.1 A FGV recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no
subitem anterior no dia de realização das provas.

4.12.2 A  FGV  não  ficará  responsável  pela  guarda  de  quaisquer  dos  objetos
supracitados.

4.12.3 A FGV não  se  responsabilizará  por  perdas  ou  extravios  de  objetos  ou  de
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova,  nem por
danos a eles causados.

4.12.4 Para  a  segurança  de  todos  os  envolvidos  no  Exame  de  Conhecimento,  é
recomendável que os candidatos não portem arma de fogo no dia de realização
das provas.  Caso,  contudo,  seja verificada essa situação,  o candidato será
encaminhado à Coordenação da unidade, onde deverá entregar a arma para
guarda devidamente identificada, mediante termo de acautelamento de arma
de fogo, no qual preencherá os dados relativos ao armamento. 

4.12.5 Quando do ingresso na sala de aplicação de provas, os candidatos deverão
recolher todos os equipamentos eletrônicos e/ou materiais não permitidos em
envelope de segurança não reutilizável, fornecido pelo fiscal de aplicação, que
deverá permanecer lacrado durante toda a realização das provas e somente
poderá ser aberto após o candidato deixar o local de provas.

4.12.6 Bolsas,  mochilas  e  outros  pertences  dos  candidatos  deverão  igualmente
permanecer  ao  lado  ou  embaixo  da  carteira/cadeira  do  candidato.  Todos  os
materiais  de estudo deverão ser  devidamente guardados antes do início das
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provas,  não  podendo  estar  de  posse  dos  candidatos  quando  do  uso  de
sanitários durante a realização das provas, sob pena de eliminação.

4.12.7 A utilização de aparelhos eletrônicos é vedada em qualquer parte do local de
provas. Assim, ainda que o candidato tenha terminado sua prova e esteja se
encaminhando para a saída do local,  não poderá utilizar quaisquer aparelhos
eletrônicos,  sendo recomendável  que a embalagem não reutilizável  fornecida
para o recolhimento de tais aparelhos somente seja rompida após a saída do
candidato do local de provas.

4.12.8 É garantida a liberdade religiosa a todos os candidatos. Todavia, em razão dos
procedimentos de segurança previstos neste Edital,  previamente ao início da
prova,  aqueles  que  trajarem  vestimentas  que  restrinjam  a  visualização  das
orelhas ou da parte superior da cabeça serão solicitados a se dirigirem a local a
ser  indicado  pela  Coordenação  da  FGV,  no  qual,  com  a  devida  reserva,
passarão por procedimento de vistoria por fiscais de sexo masculino ou feminino,
conforme o caso, de modo a respeitar a intimidade do candidato e garantir a
necessária segurança na aplicação das provas, sendo o fato registrado em ata.

4.12.9 Excepcionalmente, por razões de segurança, caso seja estritamente necessário,
novo procedimento de vistoria descrito no subitem anterior poderá ser realizado.

4.13 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Processo de Escolha o
candidato que, durante a sua realização:

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 

b) utilizar-se de livros, máquina de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou
impressos que não forem expressamente permitidos, ou que se comunicar com outro
candidato; 

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos e quaisquer utensílios descritos no
subitem 4.12;

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das
provas, com as autoridades presentes e/ou com os demais candidatos; 

e) não  entregar  o  material  das  provas  ao  término  do  tempo destinado  para  a  sua
realização; 

f) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 

g) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas;

h) descumprir as instruções contidas no caderno de questões, no cartão de respostas;

i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido;

j) utilizar-se ou tentar se utilizar de meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Exame de Conhecimento; 

k) não permitir a coleta de sua assinatura; 

l) for surpreendido portando anotações de quaisquer tipos; 

m) for surpreendido portando qualquer tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à
Coordenação; 

n) não permitir ser submetido ao detector de metal; 
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p)  fizer  anotações  de  suas  alternativas  de  respostas  em  qualquer  meio  (cópia  de
gabarito).

4.14 Com vistas à garantia da isonomia e lisura do Exame de Conhecimento, os candidatos
serão submetidos, durante a realização das provas, ao sistema de detecção de metais
quando do ingresso e da saída dos sanitários e aleatoriamente, a qualquer momento,
durante a realização das provas. 

4.14.1 Não será permitido o uso dos sanitários por candidatos que tenham terminado
as provas. A exclusivo critério da Coordenação do local, poderá ser permitido,
caso haja disponibilidade, o uso de outros sanitários do local que não estejam
sendo usados para o atendimento a candidatos que ainda estejam realizando
as provas.

4.15 Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências
do local de provas.

4.16 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe
de aplicação delas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu
conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.

4.17 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico
ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas
serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Processo de Escolha.

4.18 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do
candidato, podendo constituir tentativa de fraude.

5 – DOS RECURSOS

5.1 Será admitido recursos contra o gabarito do Exame de Conhecimento;

5.2 A interposição de recurso ocorrerá no dia seguinte à publicação do gabarito. O recurso
começará às 00h00 do dia 09/07 e ficará disponível até às 23h59 do dia 10/07, segundo
o horário oficial de Brasília/DF.

5.3 A interposição de recurso estará disponível  em link próprio no site  da Prefeitura de
Angra dos Reis  www.angra.rj.gov.br a partir da publicação do resultado. 

5.3.1 Para a interposição de recurso será utilizada a combinação do CPF do candidato
mais uma senha que será enviada para o candidato por e-mail. Caso o candidato
não receba a senha deverá ligar para (24) 3377-8695. 

5.4 O candidato que desejar interpor recurso disporá de  dois dias úteis para fazê-lo, a
contar do dia subsequente ao da divulgação do gabarito.

5.5 Para recorrer, o candidato deverá usar formulários próprios, encontrados no endereço
eletrônico www.angra.rj.gov.br, respeitando as respectivas instruções.

5.5.1 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será liminarmente indeferido.

5.5.2 O  formulário  preenchido  de  forma  incorreta,  com  campos  em  branco  ou
faltando informações será automaticamente desconsiderado, não sendo sequer
encaminhado à Banca Examinadora da FGV.
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5.5.3 Após  a  análise  dos  recursos  contra  o  gabarito  preliminar  do  Exame  de
Conhecimento,  a  Banca  Examinadora  da  FGV  poderá  manter  o  gabarito,
alterá-lo ou anular a questão.

5.5.4 Se, do exame de recurso, resultar a anulação de questão integrante do Exame
de Conhecimento, a pontuação correspondente a ela será atribuída a todos os
candidatos.

5.5.5 Se houver alteração, por força dos recursos, do gabarito oficial preliminar de
questão integrante de Exame de Conhecimento,  essa alteração valerá para
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

5.5.6 Após  a  análise  dos  recursos  contra  o  resultado  preliminar  da  Exame  de
Conhecimento,  a  Banca  Examinadora  da  FGV poderá  manter  ou  alterar  o
resultado divulgado.

5.5.7 Todos  os  recursos  serão  analisados,  e  as  respostas  serão  divulgadas  no
endereço eletrônico www.angra.rj.gov.br através de boletim oficial. 

5.5.8 Não serão aceitos recursos via fax, correio eletrônico ou pelos Correios, assim
como fora do prazo.

5.6 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso ou recurso de gabarito
oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas.

5.7 Será liminarmente indeferido o recurso cujo teor desrespeitar a Banca.

6 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Os candidatos aprovados no Exame de Conhecimento estarão aptos a prosseguir no
processo de seleção dos membros do Conselho Tutelar de Angra dos Reis.

6.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados oficiais referentes a este  Exame de Conhecimento, divulgados
integralmente no endereço eletrônico www.angra.rj.gov.br.

6.3 As  despesas  decorrentes  da  participação  no  Exame  de  Conhecimento,  inclusive
relativas  a  deslocamento,  hospedagem  e  alimentação,  correm  por  conta  dos
candidatos.

6.4 As alterações de legislação com entrada em vigor antes da data de publicação deste
Edital serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos conteúdos constantes
do Anexo I.

6.4.1 Legislação  com entrada  em vigor  após  a  data  de  publicação  deste  Edital,
exceto  a  listada  nos  objetos  de  avaliação  constantes  deste  Edital,  como
eventuais  projetos  de  lei,  assim  como  alterações  em  dispositivos  legais  e
normativos  a  ele  posteriores,  não  serão  objeto  de  avaliação  no  Exame de
Conhecimento.

6.5 A FGV poderá enviar, quando necessário, comunicação pessoal dirigida ao candidato,
por  e-mail ou  pelos  Correios,  sendo  de  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  a
manutenção ou a atualização de seu correio eletrônico e a informação de seu endereço
completo e correto.

http://www.angra.rj.gov.br/
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6.6 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por
meio de Edital de Retificação.

6.7 Os casos omissos serão resolvidos pela FGV em conjunto com a Comissão.

Angra dos Reis, 28 de junho de 2019. 

ALAN PEÇANHA MUZY DIAS
Presidente da Comissão de Organização e Acompanhamento do Processo de Escolha

dos Membros do Conselho Tutelar de Angra dos Reis/AR 
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