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EDITAL Nº 001/2023 

 

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Lagoa de Dentro – PB no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas na Lei Municipal nº 

484/2015; 

CONSIDERANDO o resultado da Eleição Unificada para os 

Membros do Conselho Tutelar realizada no dia 06 de outubro de 

2019; 

CONSIDERANDO a Diplomação dos Membros Titulares e 

Suplentes do Conselho Tutelar, realizada no dia 10 de janeiro de 

2020; 

CONSIDERANDO o art. 35 da Lei Municipal 484/2015; 

CONSIDERANDO o art. 41 da Lei Municipal 484/2015 e Lei 

Federal nº 12.696/2012, que garante o direito a férias 

remuneradas e licença maternidade ao Conselho Tutelar; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Convocar a primeira Suplente abaixo relacionado, para 

tirar as férias, em substituição aos Conselheiros Tutelares em 

gozo de férias, pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias, a 

contar de 01 de fevereiro de 2023 até 30 de junho de 2023, com 

fundamento nos termos dos artigos 35 e 41, § 3º da Lei 

Municipal de nº 484/2015. 

 

I- Conselheiro Suplente: MARIA DE FÁTIMA COSTA 

SILVA; 

 

Art. 2º - A 1ª suplente convocada neste Edital assumirá em 

substituição aos Conselheiros Tutelates do Munícipio de Lagoa 

de Dentro que realizaram requerimento de férias, a saber, Jailson 

Ferreira de Oliveira (férias no mês de fevereiro de 2023), 

Claudemir Pereira da Silva (férias no mês de Março de 2023), 

Wildes Florêncio Silva (férias no mês de Abril de 2023), Maria 

Gorete da Silva Custodio (férias no mês de Maio de 2023) e 

Carlos Alberto Gomes da Silva (férias no mês de Junho de 

2023). 

 

Art. 3º - O candidato deverá se apresentar munido de cópia e 

original dos seguintes documentos: 

I- CPF, RG, Título Eleitoral, Carteira de Trabalho. 

Comprovante de Quitação Eleitoral, Comprovante de 

Residência, Conta Bancária (Banco do Brasil), Nº do PIS/PASE, 

Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual 

e Federal. 

II-  

Art. 4º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

Lagoa de Dentro, 30 de Janeiro de 2023. 

 

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA RAMOS 

PRESIDENTE DO CMDCA 

 

 

 

Processo Seletivo Simplificado - função/cargo de Diretor 

Escolar ou cargo equivalente da rede pública do Município de 

Lagoa de Dentro para o biênio 2023/2024; 

 

ERRATA N° 001 – EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO N° 001/2023- PMLD/SME 

A Comissão Organizadora do processo seletivo para 

gestor escolar, regida pelo Edital nº 01/2023, em virtude dos 

problemas detectados no e-mail 

(educacao@lagoadedentro.pb.gov.br), destinado para receber 

a documentação do processo seletivo, ocorrido a partir das 17h, 

do dia 27 de janeiro de 2023, onde o e-mail parou de funcionar, 

período em que as inscrições estavam abertas. Desta forma, as 9 

horas desta terça-feira do dia 31 de janeiro, torna pública a 

PRORROGAÇÃO do prazo de inscrição até às 23h59min, do 

dia 01 de fevereiro de 2023, como também, inclui as seguintes 

alterações: 

1- Disposições Iniciais 

1.2– Alteração de e-mail 

(educacao@lagoadedentro.pb.gov.br);  

O(a) candidato(a) interessado(a) deverá realizar o envio da ficha 

de inscrição, contida no Edital nº 01/2023, para o e-mail: 

(smelagoadedentropb@gmail.com), conforme § 1º do artigo 3º 

do Decreto Municipal de nº 70 de 05 de setembro de 2022.  

 

2.0 Das Inscrições  

 2.1- Fica alterado o prazo de inscrição e e-mail para 

envio,  

Para fins de INSCRIÇÃO o (a) interessado(a) deverá, 

no período de  31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023, enviar 

a Ficha de Inscrição preenchida, assinada e digitalizada, 

conforme modelo descrito no Anexo I do edital de  nº 01/2023, 

para o e-mail (smelagoadedentropb@gmail.com) até às 

23h59min, do dia 01 de fevereiro de 2023, conforme segue o 

novo cronograma.  

ATOS DO CMDCA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

mailto:educacao@lagoadedentro.pb.gov.br
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Dos anexos;  

 Em relação ao anexo V, do edital  

Onde lê-se: 

 

CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO 

DAS FASES 

PERÍODOS/DATAS/PRAZOS 

Período das 

Inscrições via e-

mail e entrega da 

documentação 

comprobatória dos 

requisitos mínimos 

e documentação da 

Prova de Títulos e 

entrega do Plano 

de Ação. 

 

26 e 27 de janeiro de 2023 

Divulgação das 

inscrições 

deferidas após 

análise da 

documentação 

comprobatória. 

31 de janeiro de 2023 

Prazo para 

interposição de 

recursos quanto às 

inscrições 

indeferidas. 

01 e 02 de fevereiro de 2023 

Divulgação das 

inscrições 

deferidas após 

prazo de recursos. 

06 de fevereiro de 2023 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

Divulgação do 

resultado 

preliminar da 

Avaliação do 

Curriculum, Plano 

08 de fevereiro de 2023 

de Ação e 

Experiência na 

Função.  

Interposição de 

eventuais recursos 

quanto ao 

resultado da 

Avaliação do 

Curriculum e 

Experiência na 

Função. 

09 e 10 de fevereiro de 2023 

Respostas ao 

julgamento dos 

recursos quanto ao 

resultado da 

Avaliação do 

Curriculum e 

Experiência na 

Função. 

13 de fevereiro de 2023 

Resultado Final 

de todas as fases  

15 de fevereiro de 2023 

 

LEIA-SE: 

 

CRONOGRAMA 

DESCRIÇÃO 

DAS FASES 

PERÍODOS/DATAS/PRAZOS 

Período das 

Inscrições via e-

mail e entrega da 

documentação 

comprobatória dos 

requisitos mínimos 

e documentação da 

Prova de Títulos e 

entrega do Plano de 

Ação. 

 

 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 

2023 

Divulgação das 

inscrições deferidas 

após análise da 

    02 de fevereiro 2023 
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documentação 

comprobatória. 

Prazo para 

interposição de 

recursos quanto às 

inscrições 

indeferidas. 

 03   06 de fevereiro de 2023 

Divulgação das 

inscrições deferidas 

após prazo de 

recursos. 

08 de fevereiro de 2023 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

Divulgação do 

resultado 

preliminar da 

Avaliação do 

Curriculum, Plano 

de Ação e 

Experiência na 

Função.  

09 de fevereiro de 2023 

Interposição de 

eventuais recursos 

quanto ao resultado 

da Avaliação do 

Curriculum e 

Experiência na 

Função. 

10 a 13 de fevereiro de 2023 

Respostas ao 

julgamento dos 

recursos quanto ao 

resultado da 

Avaliação do 

Curriculum e 

Experiência na 

Função. 

15 de fevereiro de 2023 

Resultado Final de 

todas as fases  

17 de fevereiro de 2023 

 

DESTA FORMA, ficam mantidas as demais disposições 

constantes do Edital. 

INFORMAMOS AINDA que  os candidatos que 

enviaram sua documentação para o e-mail anterior 

(educacao@lagoadedentro.pb.gov.br)  e receberam uma 

mensagem confirmando o recebimento, não será necessário 

reenviar a documentação para o novo     e-mail e, os candidatos 

que não receberam confirmação, deverão enviar sua 

documentação para o novo e-mail 

(smelagoadedentropb@gmail.com) conforme o prazo  do 

novo cronograma do anexo V estabelecido pela comissão 

organizadora.  

A Comissão, em nome da Secretaria de Educação, se 

desculpa pelos inconvenientes causados pela dificuldade de 

acesso às inscrições, ao mesmo tempo em que se coloca à 

disposição dos interessados para maiores esclarecimentos, por 

meio dos telefones (83)99189-6176 ou (83)99307-0308 e do e-

mail: smelagoadedentropb@gmail.com 

 

Lagoa de Dentro-PB, 31 de janeiro de 2023. 

 

JOSE HUMBERTO DE PAULA 

Secretário Municipal de Educação 
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