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EDITAL 006/2015  

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do Município 

de Camaçari/BA torna público o local e horário que será aplicada a prova de suficiência 

do Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar SEDE/ORLA, para 

o quatriênio 2016/2020.  

 

Local: Casa da Criança e do Adolescente, no Bairro da Bomba em frente à Cidade do 

Saber; 

Horário: Das 13h às 18h, no horário de Brasília/DF;  

 

1. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova 30 (trinta) minutos antes da 

hora marcada para seu início, munidos de caneta esferográfica preta ou azul, 

protocolo de inscrição e de documento de identidade ou outro documento oficial 

com fotografia oficial e original, dentro da validade e emitido em no máximo 10 

(dez) anos; 

2. A prova terá duração de 05 horas e será aplicada no dia 31 de agosto de 2015, das 

13h às 18h, no horário de Brasília/DF; 

3. O portão será fechado 15 minutos antes do início da prova: 

4. É vedado o ingresso nos locais de prova de candidato portando ou fazendo uso de 

qualquer tipo de armas e/ou aparelho eletrônico de comunicação, tais como bip, 

telefone celular, relógio, rádio, calculadoras ou similares.  

5. Após o início das provas não será permitida a entrada de nenhum candidato.  

6. A prova de suficiência terá duração de 05 (cinco) horas, devendo os 03 (três) 

últimos candidatos permanecer na sala e somente poderão sair do recinto juntos.  

7. Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais 

de uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasuras, ainda 

que legível; 

 

Camaçari, 20 de agosto de 2015. 

    

 

José Hilton Alves dos Santos  

Presidente do CMDCA 
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