ANO II N° 385
ROCHEDO

ESTADO
MATO GROSSO DO SUL
Terça-feira, 23 de abril
deDE2013
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

EDITAL

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL N.º 005/2013

A Comissão Eleitoral, composta pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Rochedo/MS – CMDCA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pela Resolução nº. 004/2013 de 04 de março de 2013,
atendendo a Resolução nº. 003/2013 de 04 de março de 2013 e as Leis Municipais
nº. 486/2004 de 22 de junho de 2004 e 510/2005 de 05 de outubro de 2005 faz
Publicar e saber a todos que virem o presente edital ou dele tiverem conhecimento,
local, horário e conteúdo das Provas, para participarem da prova escrita no
Processo Eleitoral na escolha de Conselheiros, para o Conselho Tutelar de
Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, com término de mandato em 09 de
janeiro de 2016.
A prova escrita será realizada no dia 05 de Maio de 2013, na Escola Municipal de
Rochedo (Pólo), Rua Campo Grande, 327, centro, Rochedo/MS, com início as
08h00min (oito) horas com término previsto para as 12h00min (doze) horas.
Não haverá aplicação de prova fora do local, data e horários preestabelecidos,
porém o candidato deverá comparecer ao local das provas, conforme esta
estabelecida, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munidos de:
I – Comprovante de Inscrição;
II – Original, ou cópia autenticada em cartório, de um dos seguintes documentos:
Cédula de Identidade (RG), ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
ou Carteira Nacional de Habilitação, modelo novo – expedida nos termos da Lei
Federal nº. 9.503 de 23 de setembro de 1997 (com fotografia) e dentro do prazo de
validade;
III – Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto nº. 2 e borracha macia.
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Segue abaixo o conteúdo das Provas:
Conhecimentos Específicos:
** Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8.069/1990).
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Conhecimentos Básicos em Informática:
** Partes físicas do computador: quais são?
** Conhecimentos básicos de Internet;
** Sistema Operacional Windows;
** Office: o que é um editor de texto, planilha eletrônica, etc.;
** Comandos básicos do Word, Excel e Power Point;
** Funções básicas do Excel: soma etc.
Questões Dissertativas:
** Textos e interpretações sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
(Lei 8.069/1990).

ROCHEDO-MS, aos 22 dias do mês de Abril de 2013.

Ivan Ramos Alves
Presidente do CMDCA

Lucilene Portilho Jaques
Coordenador Geral Comissão Eleitoral
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