
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2018 

 

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CONANDA, no uso das suas atribuições legais, considerando o 

Resultado Final do Edital de Seleção nº 02/2017, que apresenta os adolescentes de grupos 

sociais diversos indicados por organizações, fóruns, comitês e movimentos sociais para a 

primeira composição do Comitê de Participação de Adolescentes, instituído pela 

Resolução nº 191, de 7 de junho de 2017, e tendo em vista a desistência da adolescente 

Fernanda Martins Ferreira, representante do grupo social de LGBT, da instituição do 

Fórum de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes de São Sebastião, do Distrito 

Federal, e a desistência da adolescente Ingrydh Cristyna da Silva Santos, representante 

do grupo social de População Negra, da Associação Espírita Fabiano Juventude do 

Quilombo do Curiau do Estado do Amapá, vem CONVOCAR o décimo primeiro 

colocado, o adolescente Elyson Jayson de Sousa Barbosa, representante do grupo social 

de Povos e Comunidades Tradicionais, da Instituição Centro de Educação Integral 

"Margarida Pereira da Silva"- CEMAR, do Estado da Paraíba, e o décimo segundo 

colocado, o adolescente Wesley Loreno de Souza Cruz  Bezerra, representante do grupo 

social de Pessoas com Deficiência, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE, do Distrito Federal, para compor o Comitê de Participação de Adolescentes – 

CPA. 

A nova convocatória está prevista no Edital de Seleção nº 02, de 09 de novembro de 2017, 

no item 5.6.4: “No caso de um ou mais adolescentes convocados declinarem o convite ou 

no caso de vacância ou desistência de participação por parte dos adolescentes 

selecionados neste Edital, ao longo dos dois anos de duração da primeira composição do 

CPA, serão convocados, em ordem de classificação, os próximos adolescentes colocados, 

no sentido de preencher as vagas destinadas aos membros do CPA da categoria de grupos 

sociais diversos.” 
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