
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2013 

Súmula: Convoca Conselheiro Tutelar Suplente – Gestão 
2012/2014, para assumir a função. 

O Sr. Valdair Mauro Debus, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA de Cascavel, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 

Municipal 6.088 de 20 de Julho de 2012, resolve convocar a Conselheira Tutelar Suplente Sra. 

MARIA DE FATIMA DALAMARIA eleita 11ª. suplente para a Gestão 2012/2014, para assumir as 

funções de Conselheira Tutelar, visando o suprimento de licença de saúde de Conselheira Tutelar 

Regional no exercício da função, do Conselho Tutelar Regional Leste, e considerando que a 9ª. 

Suplente Sra. Marisa Ceolin, convocada através do Edital de Convocação No. 07/2013 – CMDCA, para 

assumir a função, não compareceu no prazo estipulado, gerando desta forma a perda da vaga de 

suplente de conselheira tutelar e a 10ª. Suplente Sra. FLAVIA LEONEL DA SILVA, convocada através 

do Edital de Convocação No. 08/2013 – CMDCA, para assumir a função, renunciou à vaga de 

Conselheira Tutelar Suplente. 

     A Conselheira Tutelar Suplente, convocada neste ato, fica ciente que poderá haver 

alternância da substituição, considerando-se a ordem de abertura de vagas e de classificação dos 

suplentes eleitos, e que a condição de convocação é por tempo determinado, sem garantia de 

manutenção na vaga atual. 

                A Conselheira Tutelar Suplente, convocada neste ato, deverá comparecer junto ao Setor de 

Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, no prazo de (02)dois dias 

úteis, a partir desta publicação, no horário comercial da Prefeitura Municipal de Cascavel, munida da 

documentação abaixo relacionada, para o processo de admissão: 

 Original e Cópia Certidão de Nascimento (se solteiro(a) ou Casamento; 

 Original e cópia do CPF; 

 Original e cópia Identidade (RG); 

 Original e cópia Título Eleitoral; 

 Original e cópia Certificado de Reservista (quando couber); 

 Original e cópia da Carteira de Trabalho (Nº. e Qualificação); 

 Original e cópia PIS/PASEP (frente e verso); 

 Original e cópia do comprovante de escolaridade; 

 Original e cópia certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos; 

 Original e cópia comprovante de residência (água ou luz, podendo estar em nome de 

terceiros); 

 01 Foto 3X4; 

O Não comparecimento no prazo estabelecido, ensejará a perda da vaga de suplente e a 

convocação do próximo Conselheiro Tutelar Suplente, eleito para a gestão 2012/2014.          

                             Cascavel, 02 de Setembro de 2013. 

                                                    

                                                                Valdair Mauro Debus 
                                                              Presidente do CMDCA 
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