EDITAL Nº 01/2019 - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE ESCOLHA
DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE IVOTI

CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

IVOTI – RS

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ivoti, no uso de suas atribuições legais, torna
público o encerramento do trabalho da banca Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP no processo seletivo
para escolha dos candidatos ao conselho tutelar do município de Ivoti. Todas as publicações tiveram suas normativas
e disposições conforme previsto no Edital de abertura, ocorrendo através do site www.ibrasp.org.br.
As inscrições ocorreram no período de 29 de abril 2019 até 31 de maio de 2019, sendo publicada lista preliminar de
inscritos no dia 10 de junho de 2019, conforme cronograma. O período de recursos para inscrições ocorreu de 10 de
junho até dia 12 de julho de 2019. Após análise e reposta dos recursos interpostos e revisão dos títulos apresentados
pelos candidatos, a lista final de inscritos foi publicada no dia 17 de junho de 2019, conforme cronograma previsto no
Edital. Ao total, 15 inscrições foram homologadas.
A prova de conhecimentos foi realizada no dia 07 de julho de 2019 e as notas preliminares foram disponibilizadas no
dia 17 de julho de 2019, conforme previsto no Edital. Os candidatos puderam realizar seus recursos contra o gabarito
e nota processada no período de 08 até 10 de julho de 2019 e de 17 até 19 de julho de 2019 respectivamente. A banca
respondeu aos protocolos de recursos, após análise dos argumentos.
No dia 26 de julho de 2019 foi divulgada a lista definitiva de 6 candidatos com inscrição deferida e aprovados na
prova de conhecimentos. No dia 03 de agosto de 2019 foi realizada a avaliação psicológica dos candidatos aprovados
na prova de conhecimentos e no dia 09 de agosto foi disponibilizada a lista preliminar de 6 candidatos considerados
aptos após avaliação psicológica para concorrerem à eleição de conselheiros tutelares.
Assim, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ivoti, no uso de suas atribuições legais, e
o Instituto Brasileiro de Seleção Pública – IBRASP disponibilizam a lista final de candidatos aptos a concorrerem ao
cargo de conselheiro tutelar no município de Ivoti, conforme segue a seguir:

N° de Inscrição
0000019
0000013
0000017
0000012
0000021
0000008

Nome do Candidato
GISELE DE SOUZA CAMPOS
IASMIN SCHALLENBERGER
JÉSSICA MILENA KOCH
LÍDIA ISOLDI BERVIAN BARRETO
MÔNICA CÁTIA HILLESHEIM
SILVIA DA SILVA
Prefeitura Municipal de Ivoti, 19 de agosto de 2019.
ADRIANA PILGER KLERING
Presidente da Comissão Eleitoral

Assessoria: www.ibrasp.org.br

