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RESULTADO DE RECURSOS IMPETRADOS 

3ª ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA 

CONSELHO TUTELAR – DATAS/MG 

Edital nº002/2019 

2020-2023 

A Comissão Especial Eleitoral para o Processo de Escolha em Data Unificada 

para Conselho Tutelar, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do município de Datas, Estado da Minas Gerais, no uso das atribuições que 

lhe conferem a Lei Municipal nº 375/09, Lei Federal nº8069/90, Resoluções do 

CMDCA nº01, nº02 e nº05, torna público o resultado de recursos impetrados na terceira 

etapa do referido processo de escolha: 

 

Candidatos: Nilda de Fátima Gonçalves e Vanderléia de Fátima Silva. 

Recurso: INDEFERIDO 

Justificativa: O recurso impetrado pelas candidatas requeria anulação da prova de 

conhecimento geral sobre o ECA, tendo em vista que, segundo as candidatas, o edital 

estaria prevendo 15 questões fechadas e não mencionava questões abertas. Ocorre que: 

o item 13.1 do PSS nº02/2019 informa ipsis litteris que “a divulgação do gabarito das 

15 questões fechadas ocorrerá após horário de realização da prova”, o que deixa claro 

que se tratava simplesmente da divulgação de gabarito e não do número ou formato das 

questões que seriam aplicadas; sobre os aspectos mencionados anteriormente, versa o 

que diz o item 13 do PSS nº002/2019 e demais postulados do processo em questão 

quanto ao conteúdo das provas, mas não sobre seu formato. 

 

Esta Comissão comunica ainda que, em conformidade ao item 18.4 do PSS 

nº002/2019, na esfera administrativa, referente aos recursos: 

“Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha em Data 

Unificada caberá recurso à plenária do Conselho Municipal que se reunirá, em 

caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade.” 

 

Datas - MG, 16 de agosto de 2019.  
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