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EXTRATO DO EDITAL N. 01/2018 – CMDCA  

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR TITULAR E 

SUPLENTES – GESTÃO DATA DA POSSE ATÉ 09/01/2020. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do município de 

Rinópolis/SP, através da Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, torna público que, com 

fundamento na Lei Federal nº 8.069/90 e alterações – Estatuto da Criança e do Adolescente, Leis 

Municipais nº 1355, de 25/03/1998; 1.602, de 28/04/2009 e 1.728, de 12/12/2012, Resolução CMDCA nº 

01/2018, de 21/08/18 e demais cominações de direito, a abertura das inscrições para seleção de 01 

(um) Conselheiro Tutelar Titular e Suplentes para mandato no período compreendido da data da 

posse até 09/01/2020.  

1.1. O Conselheiro Tutelar Titular fará jus à remuneração mensal no valor atual de R$ 1.147,06 

(um mil, cento e quarenta e sete reais e seis centavos), com carga horária semanal a ser 

cumprida em horário de atendimento ao público e plantões de acordo com escala elaborada pelo 

Conselho Tutelar, aprovada pelo CMDCA, de acordo com o regimento interno. 

1.2. Os meios oficiais de divulgação dos atos deste processo serão feitos através dos sites: 

www.rinopolis.sp.gov.br e www.exitusconcursos.com.br e mural da Prefeitura Municipal de Rinópolis, 

situado à Rua São Luiz, n.º 242, centro, em Rinópolis – SP, cabendo ao candidato informar-se sobre 

quaisquer retificações, resultados, julgamento de recursos e quaisquer outros atos ocorridos. 

1.3. As inscrições serão realizadas pessoalmente no período de 17/09/2018 à 28/09/2018 – 

somente nos dias úteis, no horário das 8:00 às 15:00 horas, na Avenida Rinópolis, n. 120 – 

Centro – (Prédio da antiga Rodoviária) em Rinópolis (SP). 

1.4. O candidato deve efetuar o recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 (trinta reais), em 

favor do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMDCA, na Tesouraria da Prefeitura Municipal, sita 

à Rua São Luiz, 242, centro, em Rinópolis (SP), no horário das 08:00 às 15:00 horas e deverá apresentar 

a respectiva guia de recolhimento no local da inscrição presencial,. 

O Edital completo, contendo os requisitos para a inscrição e programa, estará afixado no local das 
inscrições à disposição dos interessados, no átrio da Prefeitura Municipal e nos sites: 
www.rinopolis.sp.gov.br e www.exitusconcursos.com.br a partir de 17/09/2018. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

Rinópolis/SP, 13 de setembro de 2.018. 

 

 ROSA MARIA DE OLIVEIRA PERONI 

PRESIDENTA - CMDCA 
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