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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE ENTRE RIOS DO SUL - COMDICAERS 

 
Previsto pela Lei Municipal nº 1.611/2013 e alterações posteriores. 

 
RESOLUÇÃO Nº 02/2019 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE DE ENTRE RIOS DO SUL – COMDICAERS, no dia 008 de 

agosto de 2019, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 1.611 

de 20 de março de 2013, e alterações posteriores: 

 

RESOLVE:  

 

I - DA PROVA ESCRITA 

 

 Art. 1º - A Prova Escrita, de caráter eliminatório, será realizada no dia 10 de agosto de 

2019 das treze horas e trinta minutos (13h 30min.) até às dezessete horas e trinta 

minutos (17h30min.) nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. 

Reus, sita à Rua Lucimar Isaias Biessek, s/n, Centro de Entre Rios do Sul. 

 

Art.2º - Os candidatos deverão chegar ao local da prova com a antecedência mínima de 

30 (trinta) minutos, munidos de caneta esferográfica de cor azul ou preta, em material 

transparente e documento de identidade oficial com foto.  

 

Parágrafo 1º: O candidato que não comparecer ao local da prova, por qualquer motivo, 

para a sua realização será considerado automaticamente excluído do processo de 

escolha.  

 

Parágrafo 2º. Os dois últimos candidatos só poderão sair do local de realização da prova 

juntos. Será considerada nula a prova do candidato que se retirar do recinto antes de 

completados os primeiros 30 minutos do início da prova.  

 

Art. 3º – A prova escrita constará de 20 questões envolvendo o conteúdo estabelecido 

na Lei Municipal nº 1.611/2013. 

 

 Parágrafo Único – As questões da prova específica serão baseadas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069, de 1990 e alterações posteriores). 
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Art.4º - Será aplicada prova objetiva de caráter eliminatório. As questões da prova 

objetiva serão de múltipla escolha e apenas 01 (uma) alternativa correta.  

 

Art. 5º - As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0,00 (zero) a 100,00 (cem) 

pontos, valendo cinco pontos cada questão, devendo o candidato, para ser considerado 

aprovado, obter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos previstos na 

prova de conhecimento específicos. 

 

Art. 6º - As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão-resposta 

preenchendo os alvéolos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, devendo o 

candidato assinalar uma única resposta para cada questão.  

 

Parágrafo 1º - Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão-

resposta serão de inteira responsabilidade do candidato, tais como marcação rasurada, 

marcação não preenchida integralmente, marcações feitas a lápis, ou qualquer outro tipo 

diferente da orientação contida no cartão-resposta ou na capa do caderno de questões.  

 

Parágrafo 2º - O candidato é responsável pelo correto preenchimento do cartão-resposta 

e pela sua conservação e integridade, pois em nenhuma hipótese haverá substituição do 

cartão, salvo em caso de defeito de impressão. O candidato não deverá amassar,  

molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o cartão-resposta.  

 

Parágrafo 3º - O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em 

especial seu nome, e o número de seu documento de identidade. 

 

Parágrafo 4º  - O candidato poderá levar uma garrafa de água, embalagem transparente e 

sem rótulo, e barras de cereais ou chocolate.  

 

Art 7º - A inviolabilidade das provas será comprovada no momento da abertura dos 

envelopes de provas, na presença de, no mínimo, dois candidatos convidados 

aleatoriamente no local de realização das provas, e pela Comissão Eleitoral, mediante 

assinatura dos mesmos nos lacres dos envelopes. 

  

Art 8º - Não será permitida durante a realização da prova a comunicação entre os 

candidatos nem a utilização e porte de anotações, livros, réguas de cálculo, impressos ou 

qualquer outro material de consulta, os quais deverão ser acondicionados, conforme 

orientação dos fiscais de sala, no momento em que o candidato entrar na sala de provas. 

 

mailto:administrac�o@entreriosdosul.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

                   MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DO SUL       
                   CNPJ: 92.453.927/0001-03 
 

 

Av. Danilo A. Lorenzi, 585 – CEP: 99645-000 - Fones(54) 3544-1085-1019-1112-1221-1343-1456 
E-mail: administracão@entreriosdosul.rs.gov.br – Site: www.entreriosdosul.rs.gov.br 

 

 Parágrafo 1º - Não serão permitidos durante a realização da prova o uso e porte de 

óculos escuros, relógios, gorros, bonés ou qualquer outro acessório que impeça a visão 

total das orelhas do candidato, os quais deverão ser guardados pelos candidatos em local 

que impeça sua visibilidade.  

 

Parágrafo 2º - Não serão permitidos durante a realização da prova o uso e porte de 

equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, 

tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, 

transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento 

eletrônico, os quais deverão ser acondicionados, conforme orientação dos fiscais de 

sala, no momento em que o candidato entrar na sala de provas. 

 

Art. 9º - Na publicação da homologação dos aprovados na prova escrita constará o 

número do candidato por ordem alfabética.  

 

Art. 3º - Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação.  

 

Registre-se, publique-se 

Em data supra. 

 

 
Entre Rios do Sul/RS, 08 de agosto de 2019.  

 
 

MARISTELA ARALDI CZARNOBAY 
Presidente do COMDICAERS. 
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