EDITAL COMPLEMENTAR DE VAGAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER DE AQUIRAZ – CMDM
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, no uso de suas atribuições
legais, considerando o disposto no Art. 4º, §2, Lei nº 1.142 de 21 de outubro de 2015, que altera
a Lei nº 637/07, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à seleção
de representantes da sociedade civil para preencher as vagas não ocupadas no último Fórum de
Entidades realizado em 06 de maio de 2021, conforme Edital nº02/2021 da Secretaria do
Trabalho e Assistência Social.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. O processo seletivo será regido por este Edital, visando o preenchimento de 03 (três) vagas
de suplência para representantes da sociedade civil (usuários).
1.2. O processo seletivo será composto de duas etapas: uma fase inicial de habilitação
documental e uma fase final através de seleção por eleição em assembleia por votos de todos
os representantes considerados habilitados.
1.3. Esse processo será conduzido por uma comissão organizadora, designada entre os membros
do referido conselho.
2. DOS REQUISITOS PARA AS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
CONCORREREM ÀS VAGAS:
2.1. PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM):
a) Representantes de usuários dos serviços, programas, projetos e benefícios do SUAS no
município de Aquiraz, conforme previsto na Lei nº 1.142 de 21 de outubro de 2015.
3. DAS VAGAS
3.1. O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM), MANDATO
2021-2023:
b) 03 (três) representantes de usuários dos serviços, programas, projetos e benefícios do
SUAS em Aquiraz para suplência, conforme previsto na Lei nº 1.142 de 21 de outubro de
2015.
4. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO E ELEIÇÃO
4.1. O processo será coordenado pela Comissão Organizadora do Processo de Escolha dos
Representantes da Sociedade Civil Organizada, criada para este fim, escolhida entre os
membros do colegiado.
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4.2. O edital será publicado em 08/10/2021 e a inscrição poderá ser feita no período de 11 a
17/10/2021. Os documentos para inscrição deverão ser encaminhados, devidamente legíveis e
assinados, através do e-mail institucional: conselhosdedireitos@aquiraz.ce.gov.br;
4.3. Para as inscrições, as interessadas devem preencher a ficha de inscrição e assinar, e anexar
os documentos descriminados no anexo II deste edital;
4.4. Terão direito ao voto para escolha das representantes da sociedade civil organizada, todos
os presentes que estejam inscritas no fórum;
4.5. Depois da abertura do Fórum, as representantes da sociedade civil candidatas e elegíveis
poderão ter até (03) três minutos de explanação, podendo fornecer informações sobre sua
atuação e assuntos que julguem pertinentes;
4.6. Para resguardar a ordem e o decoro, as manifestações serão por ordem de inscrição, por até
(03) três minutos;
4.7. Caso haja, durante o Fórum, apresentação de indícios que desabilitem as representantes da
sociedade civil elegíveis, a Comissão analisará e decidirá através de votação entre seus
membros;
4.8. O processo de escolha das representantes da sociedade civil se dará por meio de votação
direta e aberta, mediante 01 (um) voto por cada pessoa inscrita no Fórum. As representantes da
sociedade civil mais votadas ocuparão as vagas de suplentes remanescentes do último fórum;
4.9. Concluída a apuração dos votos, a Secretária Executiva dos Conselhos proclamará o
resultado da votação e encaminhará os nomes dos escolhidos ao Prefeito Municipal de Aquiraz,
que nomeará as representantes através de ato oficial específico.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
5.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo de escolha
dos Representantes da Sociedade Civil do CMDM.

Aquiraz-CE, 07 de outubro de 2021.

KATYUSCYA MARIA ARRAES MATOS
Presidente do CMDCA
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ANEXO I - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

DATA/HORÁRIO

EVENTO

08/10/2021

Publicação do edital.

11/10 a 17/10/2021 às 23:59h

Período de inscrições.

18/10/2021

Análise das inscrições.

19/10/2021

Resultado parcial das inscrições e
interposição de recursos das inscrições
deferidas.

21/10/2021

Lista final das inscrições habilitadas.

25/10/2021

Fórum para escolha das representantes da
sociedade civil organizada que integrarão os
Conselhos.

26/10/2021

Publicação dos nomes das conselheiras
suplentes eleitas.

03/11/2021

Posse da nova recomposição do conselho
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ANEXO II – DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DO FÓRUM DA SOCIEDADE
CIVIL DE ACORDO COM O COLEGIADO

1.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM):

No ato da inscrição, para concorrer às vagas no Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher (CMDM), a candidata deverá entregar os seguintes documentos:
a)
Ficha de Inscrição da candidata;
b)
Cópia do RG, CPF e comprovante de residência;
c)
Carta de comprometimento (anexo V) das representantes indicadas para concorrer ao
assento no CMDM – Aquiraz-Ce;
d)
Documento que comprove a condição de usuária do SUAS (emitido por um dos
equipamentos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social).
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER (CMDM) - BIÊNIO 20212023
ANEXO III- FICHA DE INSCRIÇÃO DO FÓRUM COMPLENTAR
AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – CMDM.

Eu, ........................................................................, RG: .............................................................,
CPF: ...................................................................... Residente em Aquiraz-CE, à rua
...............................................................................,
bairro
................................,
cidade
.............................. CEP:..............................., telefone: ..................................................., e-mail:
................................................................. venho mui respeitosamente requerer inscrição no
Fórum complementar do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) para o biênio
2021-2023 na qualidade de candidata suplente a uma vaga na categoria.
Atenciosamente,

Aquiraz, _____ de _____________ de 2021.

__________________________________________________________
Nome Completo da Usuária
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ANEXO IVCARTA DE COMPROMETIMENTO DA CONSELHEIRA
REPRTESENTANTE DE MULHERES USUÁRIAS DO SUAS

Eu, __________________________________________________, portadora do CPF
____________ e do RG__________________ expedido na data de _______________,
conselheira titular/suplente no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM),
comprometo-me a:
I – Participar das Assembleias ordinárias e extraordinárias do CMDM, das reuniões, das
comissões e dos eventos realizados por essa instituição;
II – Quando não puder comparecer à Assembleia, informarei à Secretária Executiva do
CMDM e a conselheira suplente para que esta possa comparecer.

Aquiraz-CE, __ de ________________ de 2021.

_______________________________________________
Assinatura
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