ESCOLHAS UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2019/CMDCA

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE MIRASSOL D’OESTE – CMDCA, NO USO DA
ATRIBUIÇÃO QUE LHE É CONFERIDA PELA LEI Nº 056/2006 E SUAS
ALTERAÇÕES, faz publicar o presente Edital Complementar referente ao Processo
de Escolha em Data Unificada para Membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio
2020/2023 e, por este, RESOLVE:

1. Informar as regras de INSENÇÃO da taxa de inscrição para o Processo de
Escolha em Data Unificada para Membros do Conselho Tutelar.
1.1. Terão direito à isenção da taxa de inscrição para o Processo de Escolha
em Data Unificada para Membros do Conselho Tutelar os candidatos
que se declararem isentos mediante a comprovação dos requisitos em
conformidade com uma das seguintes condições legais a seguir
relacionadas:
a) Lei Municipal n. 739, de 28/06/2004: Os candidatos que
pretenderem se inscrever na condição de isentos, por estarem
DESEMPREGADOS ou que recebam até UM SALÁRIO MÍNIMO,
deverão entregar o REQUERIMENTO DE ISENÇÃO juntamente com
cópia dos seguintes documentos:
i. documento de identidade do requerente;
ii. cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente;
iii. comprovante de residência (conta atualizada de
energia elétrica, de água, de telefone fixo ou outro
documento que comprove endereço);
iv. Cópia da Carteira de Trabalho, sendo das seguintes
partes:
- da folha de identificação com foto;
- da folha onde consta a última contratação seguida da
próxima folha em branco;
- das alterações salariais seguida com a próxima folha
em branco.
v. comprovante de renda, se exerce atividade
remunerada (holerite, recibo, contracheque ou
declaração de autônomo);
vi. comprovante que está desempregado: por exemplo,
com apresentação de cópia da Carteira de Trabalho; ou
cópia autenticada do seguro-desemprego ou da

publicação do ato de exoneração se ex-servidor público
do regime estatutário;
b) Decreto Nº 6.593, de 2 de outubro de 2008: O candidato que estiver
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – Cad. Único poderá solicitar isenção de taxa apresentando
o comprovante do referido cadastro e comprovante do último
benefício recebido, juntamente com o REQUERIMENTO DE
ISENÇÃO devidamente assinado, assinatura esta, idêntica ao
documento de identificação, juntamente com a cópia dos seguintes
documentos comprobatórios:
i. documento de identidade do requerente;
ii. cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente;
iii. comprovante de residência (conta atualizada de
energia elétrica, de água, de telefone fixo ou outro
documento que comprove endereço);
c) Lei Estadual Nº 7.713/2002: Os candidatos que pretenderem se
inscrever na condição de isentos, por serem DOADORES
REGULARES DE SANGUE E QUE JÁ TENHAM FEITO, NO
MÍNIMO, TRÊS DOAÇÕES EM ATÉ DOZE MESES ANTES DA
PUBLICAÇÃO
DESTE
EDITAL,
deverão
entregar
o
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO devidamente assinado, assinatura
esta idêntica ao documento de identificação, juntamente com a cópia
dos seguintes documentos comprobatórios:
i. documento de identidade do requerente;
ii. cadastro de Pessoa Física (CPF) do requerente;
iii. comprovante de residência (conta atualizada de
energia elétrica, de água, de telefone fixo ou outro
documento que comprove endereço);
iv. documento comprobatório padronizado de sua
condição de doador regular expedido pelo Banco de
Sangue, público ou privado, autorizado pelo Poder
Público, em que faz a doação, que comprove que o
mesmo já tenha feito, no mínimo, três doações antes
da publicação deste edital.
2. O candidato interessado em solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição,
que se enquadrar em um dos requisitos do item anterior deverá protocolar, dentre
os dias 16 de abril de 2018 a 26 de abril de 2018, das 07h00 às 13h00, horário
de Mato Grosso, em dias úteis, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, estabelecida na Rua Antônio Tavares, nº 3310, 3º bloco, Bairro Centro,
Mirassol d’Oeste – MT, o requerimento de isenção, conforme modelo anexo,
juntamente com os documentos exigidos no tem anterior, que trata das regras de
isenção de pagamento de taxa de inscrição em conformidade com as respectiva
Leis.
3. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:

3.1.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Não entregar o REQUERIMENTO DE ISENÇÃO devidamente
preenchido, assinado, assinatura esta idêntica ao documento de
identificação, no horário, endereço e período de isenção de inscrições
determinados nos itens anteriores;
3.2. omitir informações e (ou) torná-las inverídicas, fraudar e (ou) falsificar
documentação;
3.3. não atender aos requisitos solicitados para isenção de pagamento,
conforme estipulado nas Leis respectivas;
Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos documentos
comprobatórios, a complementação da documentação, bem como revisão.
Somente serão aceitos os recebimentos das Solicitações de Isenção de Taxa por
meio de protocolo presencial no endereço mencionado no item 2.
Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de acordo com as regras deste Edital
Complementar.
O Resultado Final dos Pedidos de Isenção de Taxas Deferidos e Indeferidos serão
divulgados no Quadro Mural da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
da Prefeitura Municipal de Mirassol d’Oeste - MT e no site
https://www.mirassoldoeste.mt.gov.br/ no dia 01 de maio de 2019.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão até o dia
do encerramento das inscrições, pagarem o boleto para confirmação da inscrição
de acordo com os termos do Edital nº 01/2019/CMDCA, devendo ainda ser
observado os horários da rede bancária e demais procedimentos descritos
naquele edital.
O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o
pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecido no item anterior,
estará automaticamente excluído deste Processo Seletivo Simplificado.

Mirassol d’Oeste, 16 de abril de 2019.

Marcos Jesus da Silva
Presidente do CMDCA

ANEXO I
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO
Processo de Escolha em Data Unificada para Membros do Conselho Tutelar
2019

Eu (nome completo) _____________________________________________;
(nacionalidade) ______________; (estado civil) ________________; (profissão)
_______________________; nascido(a) em _______________________________;
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº ____________________ e do CPF nº
____________________; residente na Rua/Av.______________________________
______________________; nº _____; Bairro __________________________;
Cidade de ________________________ Estado _________; CEP_______________;
Telefone nº ____________________; venho por meio deste REQUERER isenção da
taxa de inscrição com base no seguinte item do Edital de Processo de Escolha em
Data Unificada para Membros do Conselho Tutelar n.º 01/2019/CMDCA e Edital
Complementar 02/2019/CMDCA:
( ) 1.1, “a”
( ) 1.1, “b”
( ) 1.1, “c”
Descrever o motivo assinalado:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Em anexo cópias dos documentos exigidos.
_______________________(cidade/UF), _____ de ____________ de 2019.

____________________________
Assinatura do (a) requerente

Obs.:

