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AVALIAÇÃO DO CURSO

CONSELHO TUTELAR 19 - ILHA DO GOVERNADOR
TITULARES

SUPLENTES

QUANTIDADE DE VOTOS

APELIDO

431

CONSELHEIRA ANA PAULA

379

FÁBIO

298

FLAVIO SANTIAGO

296

MARCELO ALVES

284

ISABEL MONTOURO

279

JORGINHO

268

CELINHO

175

DIAH

157

PROFESSORA VIVIANE

132

NENA

A avaliação do curso pelos participantes é fundamental para pensarmos futuras ações de capacitação. Neste
sentido, haverá dois tipos de avaliação:
● Avaliação de conteúdo à a ser realizada diariamente, com o objetivo de avaliar individualmente cada palestra,
reunião ou atividade.
● Avaliação geral à a ser realizada no final de cada parte (teórica e prática), com o objetivo de avaliar os aspectos
gerais, tais como programação, local, estrutura, organização etc., bem como realizar um levantamento de
interesses sobre temas a serem abordados no plano de capacitação continuada, que será desenvolvido posteriormente.
ORIENTAÇÕES SOBRE A POSSE DOS CANDIDATOS ELEITOS E HABILITADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO

<#E.G.B#612359#106#624478/>
<#E.G.B#612365#106#624483>

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE CANDIDATOS ELEITOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO E ELIMINATÓRIO
Considerando o resultado final das eleições dos conselheiros tutelares do município do Rio de Janeiro - mandato
2020-2023, publicado no Diário Oficial do Município na data de 28/11/2019, a comissão eleitoral, pelo presente
instrumento, CONVOCA os candidatos eleitos (titulares e suplentes) para o curso de formação acerca das
normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como sobre as peculiaridades e aspectos práticos do
exercício da função de conselheiro tutelar.
Tendo em vista a recontagem geral dos votos, realizada nos dias 25 e 26/11/2019, a partir das Recomendações
18 e 19 do MPRJ - 1ª Promotoria da Tutela Coletiva da Infância e Juventude da Comarca da Capital, informamos
o cronograma atualizado do curso de formação, que será ministrado em turma única de titulares e suplentes,
organizados da seguinte forma:

A posse dos conselheiros tutelares - titulares e suplentes - eleitos neste certame se dará no dia 10 de janeiro
de 2020 (data unificada nacionalmente), em local ainda a ser definido. Após a posse os conselheiros deverão
dirigir-se aos respectivos conselhos para dar início às suas atividades. Serão convidados representantes de
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
Conforme já mencionado, somente os candidatos eleitos que cumprirem frequência integral no curso de formação
serão habilitados a tomar posse da função de conselheiro tutelar.
Adicionalmente, de acordo com a Deliberação ASDH/CMDCA 1333/2019, como critério para posse, o CMDCA-Rio
confirmará a idoneidade de cada candidato que tenha participado integralmente do curso de formação,
solicitando, junto ao órgão competente, a atualização de seus antecedentes criminais. Dessa forma, a comissão
eleitoral providenciará a publicação da relação dos candidatos habilitados para a posse até 20/12/2019, no
D.O.M. e no site do CMDCA-Rio.
Ficam convocados os candidatos listados abaixo:
CONSELHO TUTELAR 01 - CENTRO

o Parte teórica - de 2 a 6 de dezembro de 2019 - das 8h às 17h
■ UERJ - auditório 91

QUANTIDADE
DE VOTOS

o Parte prática - No período compreendido entre 10 a 13 de dezembro de 2019 - das 8h às 17h (conforme
cronograma de execução a ser publicado no site do CMDCA).
■ Dia 11/12 - Laboratório de Prática - das 8h às 12h (Titulares) / das 14h às 18h (Suplentes) Auditório Centro
Administrativo São Sebastião, Rua Afonso Cavalcanti, 455 Cidade Nova.
■ Demais horários - no próprio Conselho Tutelar para o qual o (a) candidato (a) foi eleito/a ou em atividades
externas no respectivo território.

TITULARES

PARTE TEÓRICA
A parte teórica terá carga-horária de 40 horas, distribuídas em cinco dias de 8 horas-aula, com intervalo para
almoço. Serão oferecidos dois lanches por dia, um de manhã e outro à tarde.
O conteúdo será relacionado ao cotidiano de trabalho dos conselheiros tutelares, de forma a garantir um
conhecimento geral mínimo sobre os seguintes temas, com foco no atendimento de crianças e adolescentes:
● Infância, família e convivência familiar e comunitária.
● Vulnerabilidade, risco social, violência e violação de direitos.
● Marcos legal e legislações específicas dos conselhos tutelares
● Sistema de Garantia de Direitos
● Estrutura, atribuições e parâmetros de funcionamento dos conselhos tutelares.
● Aspectos éticos do trabalho nos conselhos tutelares
● Atuação estratégica dos conselhos tutelares, com foco na relação CMDCA- CT.
● Políticas públicas de assistência social, educação, saúde e direitos humanos.

SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES

A parte prática corresponderá a um “estágio” de três dias, a ser realizado na semana subsequente ao cumprimento
da parte teórica, por todos os conselheiros titulares e suplentes eleitos com frequência integral na parte teórica,
ou seja, o candidato que não cumprir a parte teórica do curso não seguirá para a parte prática, sendo substituído
por outro candidato, de acordo com a ordem de votação obtida no resultado final de classificação divulgado pelo
CMDCA-Rio.

Aos candidatos que solicitarem, o CMDCA-Rio irá fornecer declaração de comparecimento nos dias que
estiverem presentes no curso.
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106

JUSSARA

JUSSARA GONÇALVES DE ARAUJO

411

RICARDO

RICARDO CAMPOS DELL’ORTO
CASAGRANDE

366

ALMEIDA

JOSÉ DE ALMEIDA

277

DINHO BARBEIRO

EDSON FRANCISCO DA SILVA

256

RENATINHO DO RIO
COMPRIDO

RENATO LOPES DE SOUZA

249

CRISTIANE OLIVEIRA

CRISTIANE ANDREIA DE OLIVEIRA

246

JEFERSON ALVES

JEFERSON ALVES FRANCISCO

240

RENATO

RENATO PINTO DE AMORIM

237

LEANDRO

LEANDRO FARIAS DE SOUZA

223

NAIDECI

NAIDECI XAVIER SANTOS

APELIDO

NOME

4639

PATY

PATRICIA FELIX DE LIMA PADULA

798

ISAIAS BEZERRA

ISAIAS BEZERRA DE ARAUJO

497

ZÉ DO FUTEBOL

JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA

467

IVANA DA GLÓRIA

IVANA DA SILVA SOUZA

362

MARIA INÊS

MARIA INEZ FRANCISCA NÓBREGA

321

NICE

CLAUDELICE DE JESUS SILVA

229

ANA PALHANO

ANA TERESA PALHANO DE JESUS

218

MARCELO NEN

MARCELO FRANÇA FERREIRA

191

ANTONIA

MARIA ANTONIA SOUSA CARVALHO

153

JULIANNA BASTOS

JULIANNA RODRIGUES BASTOS

CONSELHO TUTELAR 03 - VILA ISABEL
QUANTIDADE
DE VOTOS
TITULARES

CONCLUSÃO DO CURSO
De acordo com o edital do certame, os candidatos que não cumprirem frequência integral no curso de formação
serão eliminados automaticamente do processo de escolha. Portanto, será realizado rígido controle de frequência
e, ao final do curso, apenas os participantes com frequência integral receberão o certificado de conclusão, salvo
faltas justificadas e abonadas pela comissão eleitoral, até o limite de 8 horas por candidato. Quanto ao abono
das faltas, cabe esclarecer que:
● Somente serão aceitas faltas por motivo de saúde, atestadas por médico(a) da rede pública municipal;
● Conselheiros reeleitos NÃO estão dispensados de cumprir a frequência integral nas duas partes do curso,
mesmo que estejam de férias ou de licença no período do curso;
● Conselheiros reeleitos devem organizar seus plantões no conselho tutelar, em comum acordo com os demais
conselheiros não reeleitos garantindo sua presença integral nas duas partes do curso. A escala de plantões
alterados deverá ser enviada para a SMASDH/SUBDH até 29/11/2019. Caso haja dificuldade de acordo, o
assunto deve ser levado formalmente para a comissão eleitoral, que irá deliberar a solução.

940

CONSELHO TUTELAR 02 - ZONA SUL

PARTE PRÁTICA

A metodologia irá contemplar atividades e/ou reuniões dentro dos conselhos tutelares para os quais os candidatos
tenham sido eleitos, bem como atividades e/ou reuniões externas em órgãos do Sistema de Garantia de Direitos,
com foco no conhecimento e experimentação da prática de articulação institucional, que é essencial ao bom
trabalho dos conselheiros tutelares.

NOME

QUANTIDADE
DE VOTOS

A metodologia irá contemplar exposição dos temas, debates e apresentação de vídeos.
No primeiro dia, haverá o credenciamento dos participantes, que receberão uma pasta com material informativo,
bloco ou caderno para anotações, uma caneta esferográfica azul e um pen drive com arquivos referentes ao
conteúdo ministrado no curso.

APELIDO

SUPLENTES

APELIDO

NOME

1171

JANAINA

JANAINA PALMARES ARAUJO DE JESUS

611

ANA CAROLINA

ANA CAROLINA DE NORONHA LOUREIRO

601

MILENA SALGUEIRO

MILENA SALGUEIRO DE OLIVEIRA

487

GABRIEL VIOLA

GABRIEL ARAUJO COSTA DE MATTOS VIOLA

461

JÔ

JOSELAINE PEREIRA DA ROCHA PAULO

392

NAILÁ

NAILÁ CRISTINA ARLINDO DE SOUZA

306

LUCILENE

LUCILENE BALBINO DA SILVA

300

WALTINHO

WALTER DA CONCEIÇÃO ODRIGUES

272

LUPÃ

LUIZ ALBERTO DA SILVA RODRIGUES

267

ERNANE GUEDES

ERNANE GUEDES MIRANDA

CONSELHO TUTELAR 04 - MEIER
QUANTIDADE
DE VOTOS
TITULARES

APELIDO

NOME

621

MONIKINHA

MONICA RODRIGUES DE LIMA

390

ROSELI GOMES

ROSELI GOMES COELHO DA SILVA
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