CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
Lei Municipal n° 813/2019
Av: 21 de dezembro, 850 – Centro - Goianá - MG

ERRATA DA RESOLUÇÃO/EDITAL Nº 03/2019 - CMDCA/GOIANÁ – MG
DA TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO DE ESCOLHA - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM
CARATER ELIMINATÓRIO
Art. 21 - A avaliação psicológica será realizada por profissional habilitado e visa verificar, mediante
o uso de instrumentos psicológicos específicos com critérios objetivos de avaliação (testes psicológicos
reconhecidos e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia), o perfil psicológico adequado ao exercício
da função de conselheiro tutelar.
§ 1º Deverão ser avaliadas as condições psicológicas adequadas do conselheiro para trabalhar com
conflitos sociofamiliares atinentes ao cargo e exercer, em sua plenitude, as atribuições constantes nos artigos
95 e 136 da Lei Federal nº 8.069/90 e da legislação municipal em vigor.
§ 2º De acordo com a cartilha “Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
Conselho Tutelar: orientações para criação e funcionamento”, da Secretaria Especial de Direitos
Humanos/Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, ano 2007, os
conselheiros devem apresentar as seguintes habilidades: capacidade de escuta, de comunicação, de buscar e
repassar informações, de interlocução, de negociação, de articulação, de administrar o tempo, de realizar
reuniões eficazes e criatividade institucional e comunitária.
§ 3º A avaliação psicológica será realizada entre os dias 19 a 23 de agosto de 2019, observando o
horário previamente agendado para cada candidato.
§ 4º Em hipótese alguma haverá avaliação fora do local e horário determinados, inclusive segunda
chamada.
§ 5º Será excluído do processo de escolha o candidato que, por qualquer motivo, não comparecer à
avaliação no horário e local indicados.
§ 6º O resultado final da avaliação psicológica do candidato será divulgado, exclusivamente, como
“APTO” ou “INAPTO”.
§ 7º Todas as avaliações psicológicas serão fundamentadas e os candidatos poderão obter cópia de
todo o processo envolvendo sua avaliação, independentemente de requerimento específico e ainda que o
candidato tenha sido considerado apto.
Goianá, 16 de Julho de 2019.

_______________________________________
Diva Moreira da Silva
Presidente do CMDCA

