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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS CONSELHEIROS 
TUTELARES – EDITAL 02/2015 DO CMDCAC 

 
 A Presidente do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM– CMDCAC, Luana Adriana 
da Silva Torres, no uso de suas atribuições legais, em cumprimento ao Edital 
do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares 02/2015, TORNA 
PÚBLICO o Cronograma e as disposições a serem aplicadas nas etapas do 
Teste Escrito de Conhecimento e da Avaliação Psicológica, dos candidatos a 
Conselheiro Municipal já pré-selecionados por meio do Edital 02/2015, a ser 
promovido e organizado pela FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM –
FUNEC. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1.1. As disposições estabelecidas nesse Cronograma aplicam-se aos 
candidatos pré-selecionados pelo Edital 02/2015, para a escolha de 
Conselheiros Tutelares do Munícipio de Contagem, realizado pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/MG. 
1.2. A Fundação de Ensino de Contagem, em cumprimento ao previsto no 
Edital publicado, nos seus itens 1.3, 6.7.1 e 7.2, é responsável pela 
organização e promoção do Teste Escrito de Conhecimento e da Avaliação 
Psicológica. 
1.3. O Teste Escrito de Conhecimento e a Avaliação Psicológica dos 
candidatos constituem uma das etapas obrigatórias do Edital 02/2015 
publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Contagem/MG. 
1.4. Somente poderão participar das duas etapas, conforme disposto nesse 
Cronograma, os candidatos já pré-selecionados, conforme publicação no Diário 
Oficial de Contagem, no site da Prefeitura de Contagem e na sede do 
CMDCAC, nos termos do item 6.1 do Edital 02/2015, Processo de Escolha dos 
Conselheiros Tutelares de Contagem/MG. 
1.5. O presente Cronograma possui os seguintes anexos: 
a) ANEXO I - Cronograma Básico;  
b) ANEXO II - Conteúdo Programático e Sugestões Bibliográficas; 
 
2. DO TESTE ESCRITO DE CONHECIMENTO 
 
2.1. O Teste Escrito de Conhecimento de caráter eliminatório será aplicado no 
dia 08 de agosto de 2015, sábado, às 9:00h, no seguinte endereço: 
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ESCOLA ENDEREÇO 

Escola Municipal Otacir Nunes 
dos Santos 

Av. Dilson de Oliveira, 1221 – Bairro 
Funcionários, Contagem. 

Telefone: 3352-5854 

 
2.2. Os números das salas com a relação dos candidatos serão publicados no 
dia 31 de agosto de 2015, no Diário Oficial de Contagem, no site da Prefeitura 
de Contagem e na sede do CMDCAC. 
2.3.  O tempo de duração do Teste Escrito de Conhecimento será de no 
máximo 3 (três) horas e abrange a assinatura da Folha de Respostas das 
Questões Objetivas e a transcrição das respostas das Questões abertas nas 
Folhas de Respostas. 
2.4. O Teste Escrito de Conhecimento é constituído de um total de 15 (quinze) 
questões, sendo um total de 10 (dez) questões de múltipla escolha, com 4 
(quatro) alternativas de respostas, das quais apenas 01 (uma) será 
considerada correta, valendo 05(cinco) pontos cada e 05 (cinco) questões 
abertas, no valor de 10(dez) pontos cada, totalizando 50 pontos, obedecendo 
as características da tabela abaixo: 
 

FORMAÇÃO: ENSINO SUPERIOR 

FUNÇÃO PROVAS 
NÚMERO DE 
QUESTÕES 

VALOR TOTAL 

CONSELHEIRO 
TUTELAR 

Prova Objetiva- 
Múltipla Escolha 

10 5,0 50,0 

Prova Dissertativa- 
Questões Abertas 

05 10,00 50,00 

TOTAL GERAL 100,00 

 
 

2.5. Os Conteúdos Programáticos e sugestões Bibliográficas fazem parte do 
ANEXO II deste Cronograma, conforme publicações do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/MG. 
2.6. Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo de 50% (cinquenta por 
cento) do total dos pontos do Teste Escrito de Conhecimento. 
2.7. Não haverá tolerância no horário estabelecido para o início das provas. 
2.8. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização do 
Teste Escrito de Conhecimento com antecedência mínima de 60 (sessenta) 
minutos do horário fixado para o seu início. 
2.9. O ingresso do candidato na sala para a realização do Teste Escrito de 
Conhecimento só será permitido dentro do horário estabelecido, mediante 
apresentação do documento de identidade original ou documento equivalente 
com fotografia. 
2.10. Serão considerados Documentos de Identidade: Carteiras expedidas 
pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelos 
Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional - Ordens, Conselhos e outros; 
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Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de 
Habilitação (somente o modelo novo, com foto).  
2.11. Para a realização do Teste Escrito de Conhecimento, o candidato deverá 
portar somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha, e 
textos das leis sem comentários. 
2.12. O candidato deverá transcrever as respostas do Teste Escrito de 
Conhecimento para o Cartão de Respostas e as questões abertas para o 
Caderno de Questões, devendo entregar ao fiscal aplicador que serão os 
documentos válidos para a correção das provas.  
2.12.1. O preenchimento do Cartão de Respostas e a transcrição das Questões 
Abertas no espaço correto serão de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas 
nesta convocação e no Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá 
substituição do cartão ou do Caderno de Questões por erro do candidato. 
2.13. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que 
contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), 
emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora 
do campo reservado às respostas, pois qualquer marca poderá ser lida pelas 
leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato. 
2.14. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de 
marcações feitas incorretamente no Cartão de Respostas ou na Folha de 
Respostas das Questões Abertas. Serão consideradas marcações incorretas 
as que estiverem em desacordo com esta Convocação e com o Cartão de 
Respostas, tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada e 
campo de marcação não preenchido integralmente. 
2.15. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer 
modo, danificar o seu Cartão de Respostas, sob pena de arcar com os 
prejuízos advindos da impossibilidade de realização da leitura ótica. 
2.16. Somente serão permitidos assinalamentos nas Folhas de Respostas e a 
Folha de Respostas de Questões Abertas feitas pelo próprio candidato, com 
caneta esferográfica, tinta azul ou preta, vedada qualquer colaboração ou 
participação de terceiros. 
2.17. A inviolabilidade das provas será comprovada no momento do 
rompimento do lacre dos malotes, mediante termo formal e na presença de, no 
mínimo, dois candidatos convidados aleatoriamente nos locais de realização 
das provas. 
2.18. Durante a realização Teste Escrito de Conhecimento não será permitido 
fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, 
pagers, beep, agenda eletrônica, calculadora, walkman, notebook, palmtop, 
gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo, máquina 
calculadora, smartphone, tablet, Ipod, pendrive, MP3 Player ou qualquer 
equipamento eletrônico. 
2.19. Findo o horário limite para a realização da prova, todos os candidatos 
deverão obrigatoriamente, entregar ao Aplicador da Prova, a Folha de 
Respostas do Teste Escrito de Conhecimento, devidamente preenchida e 
assinada e as Folhas de Respostas das Questões Abertas. 
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2.20. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, por qualquer motivo, 
faltar ao Teste Escrito de Conhecimento ou, durante a sua realização, for 
colhido em flagrante comunicação com outro candidato ou com pessoas 
estranhas, oralmente ou por escrito, ou ainda se utilizar de notas, livros, 
impressos ou qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular. 
2.21. Caso seja anulada alguma questão do Teste Escrito de Conhecimento, 
esta será contada como acerto para todos os candidatos. 
2.22. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, 
segunda chamada para a prova objetiva e aberta, nem vista da mesma. 
2.23. Serão computadas como erros as questões não assinaladas, as que 
contenham mais de uma resposta ou as rasuradas que impeçam sua leitura. 
2.24. O candidato só poderá entregar Teste Escrito de Conhecimento e os 
gabaritos depois de transcorridos no mínimo 60 minutos do início das provas. 
2.25. Período de Sigilo - Por motivo de segurança, os candidatos somente 
poderão retirar-se do recinto de provas após decorrido 60 minutos do seu 
início. 
2.26. Não será permitida, durante a realização das provas, a entrada e/ou 
permanência de pessoas não autorizadas pela FUNEC nos locais de realização 
das provas. 
2.27. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Contagem/MG e a FUNEC eximem-se de quaisquer despesas com viagens e 
estadia dos candidatos para prestar as provas do processo seletivo. 
2.28. Para o Teste Escrito de Conhecimento é facultado à consulta a Lei 
Federal 8.069/90, Lei 12.696/12 e da Lei Municipal 3967/05, sem qualquer 
anotação ou comentários, conforme disposto no item 6.11 do Edital 02/2015. 
 
3. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  
 
3.1. A Avaliação Psicológica de caráter eliminatória será aplicada aos 
candidatos que foram aprovados no Teste Escrito de Conhecimento, conforme 
as normas previstas neste cronograma e no Edital 02/2015 do Processo de 
Escolha dos Conselheiros Tutelares de Contagem/MG. 
3.2. Para esta etapa serão convocados 02(duas) vezes o número de vagas 
para Conselheiros Tutelares aprovados no Teste Escrito de Conhecimento, 
respeitadas a ordem de classificação, para realizarem a Avaliação Psicológica, 
sendo incluídos todos os candidatos empatados na nota de corte. 
3.3. A exigência da avaliação psicológica, prevista no título 7 do Processo de 
Escolha dos Conselheiros Tutelares de Contagem/MG, Edital 02/2015, é 
requisito obrigatório para a contratação para atuar na função de Conselheiro 
Tutelar, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Contagem, e consiste em um processo de coleta de dados, estudos e 
interpretação de informações a respeito das dimensões psicológicas dos 
indivíduos ou grupos, realizados em conformidade com os objetivos a que se 
aplica, utilizando-se de instrumentos e métodos psicológicos reconhecidos 
cientificamente, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Psicologia 
nº 02 de 2003. 
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3.4. A Avaliação Psicológica a ser aplicada nos candidatos são constituídas por 
um método ou uma técnica de uso privativo do psicólogo, nos termos do § 1º 
do Art. 13 da Lei nº 4.119, de 27/08/1962, que dispõe sobre os cursos de 
formação em Psicologia e regulamenta a profissão de Psicólogo e em 
conformidade com a Resolução CFP nº 002/2003. 
3.5. Na Avaliação psicológica aplicada aos candidatos, poderão ser utilizados 
testes psicológicos, questionários, inventários, anamnese, dinâmica de grupos, 
procedimentos complementares e outras técnicas de exame igualmente 
reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia. 
3.6. A Avaliação Psicológica será realizada em clínicas credenciadas pela 
FUNEC, a ser divulgado a lista dos candidatos convocados, contendo o nome, 
data e local conforme disposto no cronograma do ANEXO I. 
3.7. Os testes psicológicos poderão ser aplicados de forma coletiva e/ou 
individual. 
3.8. Verificar-se-á, através da Avaliação Psicológica realizado, se o candidato 
apresenta os traços de personalidade incompatíveis ou compatíveis para o 
exercício da função de Conselheiro Tutelar, a serem avaliados: ética, 
relacionamento interpessoal, adaptação; percepção de si; evidências 
psicopatológicas; crenças e valores; uso do poder e exercício da autoridade; 
atitudes no trabalho; potencialidades, espírito de independência e 
discernimento. 
3.9. O resultado obtido no exame psicológico será decorrente da análise 
conjunta das técnicas e instrumentos psicológicos utilizados. Dessa análise 
resultara o parecer APTO para os candidatos que não apresentarem nenhum 
traço de personalidade incompatível para o exercício da função de Conselheiro 
Tutelar, ou o parecer de INAPTO para os candidatos que apresentarem um ou 
mais traços de personalidade incompatíveis para o exercício da função de 
Conselheiro Tutelar.  
3.10. Somente o candidato APTO será considerado aprovado nesta etapa. O 
candidato considerado INAPTO nos Exames Psicológicos será eliminado do 
processo seletivo. 
3.11. O candidato que não foi classificado e considerado como INAPTO na  
Avaliação Psicológica não significa que o mesmo possua qualquer 
característica de personalidade, capacidade intelectual, habilidades reduzidas 
ou qualquer transtorno. A Avaliação Psicológica indicará apenas que o 
candidato não possui os requisitos psicológicos para o desempenho das 
atribuições da função de Conselheiro Tutelar. 
3.12. A aprovação na Avaliação Psicológica é requisito indispensável para a 
posse. 
 
4. DOS RECURSOS 
 
4.1. Caberá recurso, dirigido em única e última instância a Comissão 
Organizadora Central, conforme disposições do título 12, do Edital 02/2015, no 
prazo de 01 (um) dia útil, iniciado no 1º dia útil subsequente ao do dia da 
publicação no Diário Oficial de Contagem – DOC-e, dos seguintes atos, na 
respectiva ordem: 
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a) gabarito e questões do Teste Escrito de Conhecimento; 
b) resultado do Teste Escrito de Conhecimento; 
c) resultado da Avaliação Psicológica. 
 
4.1.1. Os recursos deverão ser obrigatoriamente protocolados, dentro do 
período recursal, no seguinte endereço, conforme disposto no item 4.1: 
 

LOCAL ENDEREÇO FUNCIONAMENTO 

Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de 
Contagem/MG 

Av. João César de 
Oliveira, nº 3481, 4ºAndar- 

Bairro Eldorado - 
Contagem – CEP. 32310–
000 Telefone (31) 3392–

2810 
 

De segunda a sexta-
feira das 8 às 12h e 13 

às 16h30min. 
(Exceto feriado e 

recesso) 

 
4.2. Após análise dos recursos interpostos contra o disposto nas alíneas do 
item 4.1, poderá haver, eventualmente, alteração da classificação inicialmente 
obtida para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer à 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a 
prova. 
4.3. A vista das provas e dos exames poderá ser promovida e efetivada 
somente pelo candidato ou por terceiro munido de procuração específica para 
tal finalidade, devidamente registrada em cartório, com firma reconhecida, 
exclusivamente, junto à FUNEC. O procurador deverá apresentar a sua carteira 
de identidade ou documento único equivalente, de valor legal. 
4.4. A solução de recursos é de competência da Comissão de Concurso 
Público e Processos Seletivos da FUNEC e será definitiva, não cabendo novos 
recursos, ainda que por parte de outros candidatos, contra matéria já 
solucionada. A decisão será publicada no Diário Oficial de Contagem – DOC-e 
e no site da Prefeitura de Contagem www.contagem.mg.gov.br, e na sede  do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem– 
CMDCAC 
 
5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
5.1. Na hipótese de igualdade de pontos, para fins de classificação terá 
preferência, sucessivamente, o candidato, que tiver: 
 
a) idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição no 
Concurso, dando-se preferência ao candidato de idade mais elevada, nos 
termos do artigo 27, parágrafo único, da Lei Federal nº 10.471, de 1º de 
outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. 
b) permanecendo o empate, o candidato que obtiver maior pontuação na prova 
de Questões Abertas do Teste Escrito de Conhecimento. 
c) o candidato de maior idade. 

http://www.contagem.mg.gov.br/
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5.2. No Resultado Final, os candidatos aprovados e classificados constarão da 
respectiva listagem em ordem decrescente do total de pontos obtidos. 
 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1. A Comissão de Concurso Público e Processos Seletivos da FUNEC terá a 
responsabilidade de acompanhar a realização das Etapas deste Cronograma e 
de julgar os casos omissos ou duvidosos. 
6.2. A elaboração e a correção do Teste Escrito de Conhecimento, bem como a 
avaliação dos recursos e aplicação das provas serão efetuadas pela FUNEC. 
6.3. As publicações do Resultado Final serão feitas no Diário Oficial de 
Contagem eletrônico - DOC.e, no site da Prefeitura de Contagem, 
disponibilizado no endereço eletrônico www.contagem.mg.gov.br/concursos e 
na sede da CMDCAC, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato 
acompanhar a publicação de todos os atos, avisos e comunicados referentes a 
esta convocação. 
 

Contagem, 30 de julho de 2015, 
 

LUANA ADRIANA DA SILVA TORRES 
Presidenta do CMDCAC  

http://www.contagem.mg.gov.br/concursos
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

 

 
 
 
  

ATIVIDADE DATAS/PERÍODO 

Publicação do Cronograma 30/07/2015 

Publicação das salas que os candidatos realizarão o 
Teste Escrito de Conhecimento 

31/07/2015 

ETAPA: Realização do Teste Escrito de 
Conhecimento 

08/08/ 2015 

Divulgação do gabarito 10/08/ 2015 

Recebimento de recursos contra questões objetivas e o 
gabarito 

11/08/ 2015 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos 
contra as questões objetivas e o gabarito preliminar das 
provas. 

14/08/ 2015 

Divulgação do resultado do Teste Escrito de 
Conhecimento e classificação final 

14/08/ 2015 

Recebimento de recursos contra o resultado das 
questões abertas do Teste de Conhecimento 

17/08/ 2015 

Divulgação do resultado do julgamento dos recursos  
contra o resultado das questões abertas e classificação 
final 

20/08/ 2015 

Resultado final (após recursos da Prova Objetiva) 20/08/ 2015 

Recebimento de recursos contra Classificação Final 21/08/2015 

Resultado FINAL do Teste Escrito de Conhecimento 24/08/2015 

ETAPA: Avaliação Psicológica 25 e 26/08/2015 

Resultado da Avaliação Psicológica 01/09/2015 

Recebimento de recursos contra a Avaliação Psicológica 02/09/2015 

RESULTADO FINAL 04/09/2015 
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ANEXO II – Conteúdo Programático e Sugestões Bibliográficas 

 

O conteúdo do Anexo é o constante no Edital 02/2015 e publicado no Doc-e nº 
3667(20 de julho 2015) 

 
“[...] 6.2 - O teste escrito de conhecimento versará sobre: 
a) A Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, com as 
alterações introduzidas posteriormente; 
b) A Lei Municipal nº 3967/2005 e suas alterações, que dispõe sobre a função 
pública de Conselheiro Tutelar, e sobre a política municipal; 
c) Políticas Públicas; 
d) Noções básicas de informática; 
e) Instrumental de Atuação. 
6.2.1 - Lei Federal nº 8.069/90 - O teste escrito de conhecimento da Lei Federal 
nº 8.069/90 e alterações introduzidas posteriormente avaliará a capacidade de 
interpretação do texto legal. 
6.2.2 - Lei Municipal 3967/05 - O teste escrito de conhecimento da Lei 
Municipal 3967/05 avaliará o conhecimento acerca: do exercício da função de 
Conselheiro Tutelar, da vacância, dos direitos, das vantagens, das férias, das 
licenças, das concessões, do tempo de serviço, dos deveres, das proibições, 
da acumulação e da responsabilidade, das penalidades e do processo 
administrativo disciplinar. 
6.2.3 - Políticas Públicas - O teste de políticas públicas avaliará a interação do 
candidato com as políticas públicas: noções básicas e políticas destinadas à 
defesa, atendimento e promoção dos direitos da criança e do adolescente. 
6.2.3.1 - A referência bibliográfica do teste de políticas públicas será publicada 
no DOC. 
6.2.4 - Noções básicas de informática - O teste de noções básicas de 
informática avaliará: 
a) Conhecimentos básicos de operação com arquivos em ambiente Windows. 
b) Conhecimentos básicos de arquivos e pastas (diretórios) Windows. 
c) Utilização do Windows Explorer: copiar, mover arquivos, criar diretórios. 
Windows. 
d) Conhecimentos básicos de editor de Microsoft Word: criação de um novo 
documento, formatação e impressão. Microsoft Office. 
e) Conhecimentos básicos de internet. Outlook: receber e enviar mensagens; 
anexos; catálogo de endereços; organização das mensagens. Microsoft 
Outlook e Microsoft Outlook Express. 
6.2.5 - Instrumental de Atuação - O teste de instrumental de atuação avaliará a 
capacidade do candidato de: 
a) analisar a situação de violação de direitos da criança e do adolescente; 
b) tomar iniciativa quanto às violações dos direitos da criança e do adolescente; 
c) analisar e encaminhar casos de sua competência; 
d) elaborar textos com raciocínio lógico e com clareza de idéias.[...]” 
 



 

10 

“A Presidenta do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de 
Contagem – CMDCAC, Luana Adriana da Silva Torres, no uso de suas 
atribuições, torna pública o Anexo I ao Cronograma supracitado, com a 
bibliografia sugerida para a matéria de políticas públicas: 
Título: Perguntas e Respostas: Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social - CREAS 
Tipo de publicação: Cartilha 
Data: 2011 
Autor: Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) / Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 
Organizadores: Departamento de Proteção Social Especial 
Resumo: Esta publicação, organizada em formato didático de perguntas e 
respostas, tem como objetivo orientar e apoiar estados, municípios e o Distrito 
Federal no que diz respeito à implantação, gestão e organização do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 
Referência Bibliográfica: Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. Perguntas e Respostas: Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social – CREAS. – Brasília, DF: Secretaria Nacional de 
Assistência Social, 2011. (ISBN: 978-85-60700-54-7) 
Link para a cartilha: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/secretaria-
nacional-de-assistencia-social-snas/cartilhas/perguntas-e-respostas-centro-de-
referencia-especializado- 
de-assistencia-social-creas/03-livreto-perguntas-respostascreas-impressao-20-
12_editado.pdf.pagespeed.ce.9bE518Hh99.pdf. ” 
 
. 
 
 
 


