
 
 
 

 

EDITAL Nº 0012020 CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL CMDMA 

TRIÊNIO 2021-2023 

 

A Comissão Provisória para a Criação do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher de Alegre, por intermédio da sua Comissão Eleitoral, faz a Abertura do 

Processo Eleitoral, visando o preenchimento de 06 vagas para entidades da 

sociedade civil e normatizando a indicação de 06 vagas de Órgãos 

Governamentais. 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital, visando o preenchimento 

de 06 vagas para entidades da sociedade civil e normatizando a indicação de 

06 vagas de Órgãos Governamentais. 

 

1.2 O processo seletivo será composto de duas etapas: uma fase inicial de 

habilitação e a fase final de seleção por eleição, mediante votação. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 

 

2.1 Em 26 de Novembro de 2020, em reunião virtual de caráter deliberativo, a 

Comissão Eleitoral aprovou os seguintes pré-requisitos para habilitação da 

entidade na referida seleção. 

a) Compartilhar dos princípios que orientam o Plano Nacional e Estadual de 

Políticas para as Mulheres. (Anexo I) 

b) Atuar na mobilização, organização, promoção, defesa e/ou garantia dos 

direitos das mulheres há, pelo menos, 01 (um) ano. 

 

2.2. Poderão candidatar-se para integrar O CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA MULHER DE ALEGRE, para o triênio 2021-2023, os 

movimentos sociais e entidades da sociedade civil contemplando as seguintes 

representações: 

 



 
 
 

I - Representantes do poder público 

a) uma representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos; 

b) uma representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

c) uma representante da Secretaria Municipal de Educação; 

d) uma representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural; 

e) uma representante da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); 

f) uma representante do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES); 

II – Representantes da sociedade civil (entidades com atuação regular, 

publicamente reconhecida e em âmbito municipal na defesa e promoção dos 

direitos das mulheres): 

a) três representantes de coletivos, associações e/ou organizações não 

governamentais de mulheres e/ou feministas ou que atuem na promoção dos 

direitos das mulheres; 

b) uma representante de entidades de trabalhadoras/es rurais;  

c) uma representante de entidades de classe de trabalhadoras/es urbanas/os;  

d) uma representante de movimentos culturais; 

 

2.2.1 No caso de organizações mistas, as mesmas deverão ser, 

obrigatoriamente, representadas por suas instâncias de mulheres ou que 

tratem da orientação e ou identidade de gênero. 

 

2.2.2 – No caso de inscrições de organizações mistas com núcleos, secretarias 

ou setoriais de mulheres, essas deverão comprovar comprometimento público 

com o movimento feminista e/ou o feminismo e com o movimento de mulheres.  

 

2.3 As entidades enquadradas nas categorias acima mencionadas deverão 

obrigatoriamente representar as mulheres em toda sua diversidade ou 

segmento específico da luta e/ou para as políticas para as mulheres. 

 

2.4 No ato da inscrição, a entidade deverá enviar ofício à COMISSÃO 

PROVISÓRIA PARA A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA MULHER DE ALEGRE solicitando a inscrição da candidatura 



 
 
 

em uma das categorias (conforme item 2.2) e indicando a delegada que 

participará da Assembleia Geral de Eleição (conforme item 3.5), acompanhado 

dos seguintes documentos: 

 

a) Estatuto, Carta de Princípios, Regimento Interno e/ou Carta de Adesão, em 

que conste missão referente à promoção da igualdade de gênero e os direitos 

das mulheres; 

 

b) CNPJ ou, na inexistência deste, carta de apresentação elaborada por 

entidade pública ou privada e/ou autoridade pública, atestando a atuação na 

defesa dos direitos das mulheres e a existência da entidade há, pelo menos, 01 

(um) ano; 

 

c) Documento descritivo das atividades realizadas pela entidade há, pelo 

menos, 01 (um) ano, no que diz respeito à defesa e promoção dos direitos das 

mulheres; 

 

d) Documentos comprobatórios do funcionamento da entidade (folders de 

eventos, cartazes, cartilhas, fotos, registro em mídia nacional ou local e outros); 

 

e) Formulário de cadastro preenchido com dados de contato da organização 

(Anexo II); 

 

f) Cópia do Documento de Identidade da delegada indicada; 

 

2.4.1 Os documentos referidos nas alíneas a e b deverão ser autenticados em 

cartório ou mediante cópia simples, acompanhados dos originais, sendo 

autenticados no ato da entrega; 

 

2.4.2 Não poderão se habilitar para a referida seleção as entidades que não se 

enquadrarem nas alíneas a e b do item 2.1. 

2.4.3 Os documentos deverão ser entregues, pessoalmente ou via Correios, na 

sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Rua 

Sete de Setembro, nº 220, Centro, Alegre/ES, CEP:29500-000), devendo 



 
 
 

constar no envelope o número deste Edital e A/C Comissão Eleitoral da 

Comissão Provisória para a Criação do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher de Alegre. Não serão considerados os documentos que forem 

entregues pelos Correios após o dia 08 de dezembro de 2020. 

 

2.4.4 A postagem dos documentos deverá ser comunicada à Comissão 

Eleitoral, através do e-mail lilianpcoliveira@gmail.com, para acompanhamento 

do processo. 

 

3. DA SELEÇÃO 

 

3.1º O processo seletivo será coordenado pela Comissão Eleitoral, composta 

por 04 (quatro) integrantes, sendo 02 representantes da Comissão Provisória 

para a Criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alegre e 02 

representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 

Humanos; 

 

3.2 Após o processo de análise da documentação, as entidades habilitadas e 

não habilitadas serão informadas por e-mail e/ou por telefone do resultado 

dessa etapa; 

 

3.3 As entidades não habilitadas terão o prazo de 01 dia para apresentar os 

recursos, que deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos (Rua Sete de Setembro, nº 220, Centro) 

até às 17h do dia 10 de dezembro de 2020; 

 

3.4 Após o julgamento final dos recursos das entidades não habilitadas, será 

divulgada uma nova lista das entidades habilitadas para Assembleia Geral de 

Eleição via e-mail e por telefone; 

 

3.5 A Comissão Eleitoral, após cumprimento dos prazos para habilitação final, 

coordenará a Assembleia Geral que ocorrerá nas dependências do CRASS 

(Centro de Referência da Assistência Social), situado à Rua José Silveira 

Domingues, S/N, Campo de Aviação, Alegre/ES. A eleição será por votação 
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secreta, por meio de cédula previamente elaborada pela Comissão Eleitoral e 

depositada em urna inviolável perante os presentes; 

 

3.5.1 No dia da votação, todas as entidades habilitadas terão o tempo máximo 

de 03 (três) minutos para apresentar a defesa da entidade; 

 

3.5.2 Cada organização inscrita em cada segmento vota somente nas 

organizações do seu respectivo segmento; 

 

3.5.3 A apuração será feita após o processo de votação, coordenada pela 

Comissão Eleitoral; 

 

3.5.4 Em caso de motivo grave justificável, a delegada poderá ser substituída 

por procuração, a qual pode ser encaminhada por e-mail ou presencialmente. 

Entretanto, se a procuração for encaminhada por e-mail, a substituta terá que 

apresentar no credenciamento da Assembleia Geral a procuração original; 

 

3.5.5 A Assembleia Geral será composta pelas Delegadas de cada uma das 

entidades habilitadas e indicadas no ato da inscrição e pela Comissão Eleitoral. 

 

3.6 Após a finalização da Assembleia Geral de Eleição, as entidades eleitas 

terão 02 (dois) dias para indicar o nome da representante titular, bem como a 

sua suplente, que comporão o Conselho Deliberativo do CMDMA. 

 

4. As representantes dos organismos governamentais – titulares e suplentes – 

(ver Art. 6 º da Lei Municipal 3577/2020) terão que ser indicadas até o prazo 

estabelecido para a indicação das conselheiras da sociedade civil. Os 

documentos de indicação deverão ser entregues à Comissão Eleitoral, na sede 

da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Rua Sete de 

Setembro, nº 220, Centro). 

4.1. As representantes de órgãos públicos serão indicadas pelas/os titulares 

das respectivas pastas, devendo integrar oficialmente o órgão pelo qual 

exercerão a representação. 

 



 
 
 

5. CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PÚBLICA 

Publicação do Edital A partir de 

01/12/2020 

Habilitação das entidades: 08 de dezembro de 

2020 

Julgamento dos Pedidos de Habilitação:  08 de dezembro de 

2020 

Divulgação das Entidades habilitadas e não 

Habilitadas: 

 09 de dezembro de 

2020 

 

 

Apresentação de recursos à Comissão Eleitoral: 10 de dezembro de 

2020 

 

Julgamentos dos recursos pela Comissão Eleitoral:  10 de dezembro de 

2020  

Divulgação da Habilitação final das 

Entidades: 

 11 de dezembro de 

2020  

Assembleia Geral de Eleição  

 

 13 de dezembro 

de 2020 

 

Publicação no Diário Oficial das entidades eleitas  

 

 15 de dezembro de 

2020 

Indicação das Conselheiras Efetivas e Suplentes pelas 

entidades civis e órgãos públicos 

 16 e 17 de 

dezembro de 2020 

Posse das Conselheiras:  18 de dezembro de 

2020 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.2 A Comissão Eleitoral poderá solicitar às entidades candidatas outras 

informações e/ou documentos, caso entenda necessário; 

 

5.3 Outras informações poderão ser obtidas diretamente na sede da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, pelo telefone (28) 99931-

5761 ou pelo e-mail lilianpcoliveira@gmail.com. 

 

5.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 

 
 
 
  

 

X
Lilian Paula da Costa Oliveira

Coordenadora da Comissão Eleitoral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


