CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – COMDICA – MARAU/RS
Criado pela Lei Municipal nº 5.452, de 18 de maio de 2018.
Edital nº 13/19
INFORMAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O
ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MARAU
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
COMDICA – do Município de Marau/RS, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), artigos 45, 46 e 47 da Lei Municipal nº
5.452, de 18 de maio de 2018 e da Resolução do COMDICA nº 03/2019, torna público
as seguintes informações sobre o processo de escolha de Conselheiros Tutelares:
1.

DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

1.1 As Avaliações Psicológicas serão realizadas nos dias 03, 04 e 05 de agosto de
2019, na Acolher Clínica Psicológica, localizada na Rua Darwin Marosin, 221, Ed. Abu
Dhabi, 2º andar, sala 205, conforme indicações abaixo.
1.2 Os candidatos que obtiveram aprovação na prova escrita, conforme item 2 do
Edital nº. 12/2019, deverão comparecer a avaliação portando documento pessoal com
foto.
1.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da
avaliação, documento oficial com foto, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido
há, no máximo, noventa dias, ocasião em que será submetido à identificação especial,
compreendendo coleta de dados e de assinaturas em formulário próprio.
1.4 A avaliação psicológica será realizada de forma eliminatória sendo que os
candidatos poderão ser submetidos a teste psicológico, entrevista escrita e dinâmica.
1.5 A avaliação psicológica visa medir habilidades específicas, como: atenção e
inteligência geral, bem como características de estrutura de personalidade, que são
indicadores que permitem ao psicólogo avaliar, em termos de probabilidade, o potencial
latente apresentado pelo candidato em questão, sua capacidade para solução de
problemas, além de verificar se o mesmo demonstra traços de personalidade, condições
de equilíbrio e ajuste psicossocial adequados ao desempenho das atribuições de
Conselheiro Tutelar.
1.6 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência do candidato.

1.7 No prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do dia da realização da última
avaliação, a Comissão Especial Eleitoral deverá publicar comunicado por meio de Edital,
em jornal de circulação municipal, no site oficial do Município na internet e Diário Oficial
do Município, divulgando a relação dos aprovados.
1.8 Em caso de reprovação na avaliação psicológica, é cabível recurso endereçado
à Comissão Especial Eleitoral, contendo a identificação do recorrente e as razões do
pedido recursal, no prazo de 03 (três) dias úteis.
1.9 A Comissão, no prazo de 03 (três) dias úteis julgará o recurso.
1.10 Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão Especial
Eleitoral, o nome do candidato passará a constar no rol de selecionados, sendo publicado
novo Edital.
1.11 Não havendo reconsideração, a Comissão Especial Eleitoral notificará os
recorrentes da sua decisão, dentro de 03 (três) dias úteis da deliberação para que estes
possam interpor recurso perante o COMDICA no prazo de 03 (três) dias úteis da
notificação.
1.12 O COMDICA tem 03 (três) dias para julgar o recurso e expedir Edital com a
lista definitiva dos candidatos classificados para participarem da eleição.
1.13 A data e horário da avaliação de cada candidato é a seguinte:
Josué Rafael de Lima Ely – 03/08 – sábado – 07h e 30min.
Elisa Regina Orsatto Posser – 03/08 – sábado – 13h.
Valderose Piccinini Orsatto – 03/08 – sábado – 13h.
Cleomar Giolo – 03/08 – sábado – 14h e 45min.
Eunice Maria Vedana Marin – 03/08 – sábado – 14h e 45min.
Lorivaldo Miranda – 03/08 – sábado – 16h e 30min.
Mauro Knoff Pires – 03/08 – sábado – 16h e 30min.
Mikael Darrif - 03/08 – sábado – 18h e 15min.
Camila Dalchiavon - 03/08 – sábado – 18h e 15min.
Luzia Cruvinel da Silva – 04/08 – domingo – 07h e 15min.
Moises Varriento Escobar – 04/08 – domingo – 07h e 15min.
Rocheli Beatriz Zanin – 04/08 – domingo – 09h.
Neulfanes Bertoncelo – 04/08 – domingo – 09h.
Zaira Siqueira – 04/08 – domingo – 10h e 45min.
Camile Chiot Dal’Maso - 04/08 – domingo – 10h e 45min.
Eliezer José da Silva - 05/08 – segunda-feira – 07h.
Lari Rodrigues de Moraes - 05/08 – segunda-feira – 07h.

Pierina Marinete Dalchiavon Falkembach - 05/08 – segunda-feira – 09h e 15min.
André Luiz Rosa Soares - 05/08 – segunda-feira – 16h.
Malgarete Alessi Mangwinski - 05/08 – segunda-feira – 17h e 45min.
Marau, 01 de agosto de 2019.

Rafael Falquembach
Presidente do COMDICA

