ERRATA DE EDITAL 01/2019 QUE DIVULGA ABERTURA DE
PROCESSO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO
TUTELAR GESTÃO 2020/2024
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
CMDCA, por meio da Comissão Especial Eleitoral instituída através da resolução 04 de 02 de

abril de 2019, faz saber aos/as interessados/as, que fica alterado o EDITAL 01/2019, nos seguintes
termos:
ONDE SE LÊ:
EDITAL 01/2019
LEIA-SE:
EDITAL 02/2019
ONDE SE LÊ:

2.3 O processo de escolha dos membros do conselho tutelar deverá observar as seguintes
diretrizes:
a) O processo será realizado para o preenchimento de 05 (cinco) vagas para membros titulares
e 5 (cinco) vagas para seus consequentes suplentes.
LEIA-SE:

2.3 O processo de escolha dos membros do conselho tutelar deverá observar as seguintes
diretrizes:
a) O processo será realizado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas para membros titulares.
Ficando os demais pela ordem de votação com suplentes;

ONDE SE LÊ:

8. DA PRIMEIRA ETAPA – 5. INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS
8.2. A inscrição somente será efetuada pessoalmente, na sede da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Esporte e Lazer, pelo período de 15 de abril a 22 de maio de 2019,
das 9h às 11 h e das 14h às 16h.

8.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos a
seguir:
a) Atestado/declaração de idoneidade moral, conforme modelo fornecido pela comissão
eleitoral;
b) Documentos de identidade pessoal: RG, CPF, título de eleitor e comprovante de quitação
com as obrigações eleitorais;
c) Declaração de residência com comprovante em anexo
d) Certidão de antecedentes criminais expedidas pela Polícia Civil e Certidão Estadual Ações
Cíveis expedida pelo Tribunal de Justiça;
e) Pedido/Ficha de inscrição individual;
f) Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação - MEC;
g) Declaração de disponibilidade para o exercício da função pública de conselheiro tutelar
com dedicação exclusiva, sob pena das sanções legais, conforme modelo fornecido pela
comissão eleitoral;
h) Declaração de responsabilidade acerca das informações prestadas ou clausula constante do
termo de inscrição onde o candidato se responsabilize pelas informações prestadas no
momento da inscrição, conforme modelo fornecido pela comissão eleitoral.
LEIA-SE:

8. DA PRIMEIRA ETAPA – 5. INSCRIÇÃO/ ENTREGA DOS DOCUMENTOS
8.2. A inscrição somente será efetuada pessoalmente, na sede da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Esporte e Lazer, pelo período de 15 de abril a 10 de maio de 2019,
das 9h às 11 h e das 14h às 16h.
8.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos a
seguir:
a) Atestado/declaração de idoneidade moral, conforme modelo fornecido pela comissão
eleitoral;
b) Documentos de identidade pessoal: RG, CPF, título de eleitor e comprovante de quitação
com as obrigações eleitorais;
c) Declaração de residência com comprovante em anexo
d) Certidão de antecedentes criminais expedidas pela Polícia Civil e Certidão Estadual Ações
Cíveis expedida pelo Tribunal de Justiça;

e) Pedido/Ficha de inscrição individual;
f) Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido por instituição de ensino reconhecida
pelo Ministério da Educação - MEC;
g) Declaração de disponibilidade para o exercício da função pública de conselheiro tutelar
com dedicação exclusiva, sob pena das sanções legais, conforme modelo fornecido pela
comissão eleitoral;
h) Declaração de responsabilidade acerca das informações prestadas ou clausula constante do
termo de inscrição onde o candidato se responsabilize pelas informações prestadas no
momento da inscrição, conforme modelo fornecido pela comissão eleitoral.
i) Foto ¾
ONDE SE LÊ:

Calendário Referente ao Edital nº 001/2019 do CMDCA
Publicação do edital
Inscrição dos Candidatos
Análise dos Requerimentos de Inscrições
Publicação da lista dos candidatos
Recebimento de impugnação
Prazo para recurso
Analise dos Recursos pela comissão
Resultado do recurso
Publicação de candidatos aptos para participar
da prova objetiva.

Realização da Prova
Divulgação do gabarito
Divulgação geral do resultado da prova
Prazo para recursos
Resultado do recurso
Publicação final dos aprovados aptos ao
pleito após recurso

05.04.2019
15.04 a 22.05.2019
23.05 a 27.05.2019
28.05.19
28.05 a 04.06.2019
05.06 a 11.06.2019
12.06 a 14.06.2019
17.06.2019
02.07.2019
08.08.2019
09.08.2019
13.08.2019
14 a 20.08.2019
28.06.2019
29.08.2019

Campanha dos candidatos

29.08 até 20h do dia 01.10.2019

Dia da votação

06.10.2019

Resultado da Eleição

06.10.2019

Prazo para impugnação o resultado da
escolha
Capacitação dos eleitos Titulares e
Suplentes
Diplomação e Posse dos Eleitos

06.10.2019
18.11.2019
10.01.2020

LEIA-SE:

Calendário Referente ao Edital nº 002/2019 do CMDCA
Publicação do edital
Inscrição dos Candidatos
Análise dos Requerimentos de Inscrições
Publicação da lista dos candidatos Inscritos
Recebimento de impugnação
Vista do ministério Público e Comissão
Especial Eleitoral
Prazo para recurso dos candidatos
impugnados
Analise dos Recursos pela comissão
Resultado do recurso
Publicação de candidatos aptos para participar
da prova objetiva.

Realização da Prova
Divulgação do gabarito
Divulgação geral do resultado da prova
Prazo para recursos
Resultado do recurso
Publicação final dos aprovados aptos ao
pleito após recurso
Campanha dos candidatos

05.04.2019
15.04 a 10.05.2019
13.05 a 16.05.2019
17.05.19
17.05 a 06.06.2019
06 a 12.06.2019
13 a 19.06.2019
21 a 25.06.2019
25.06.2019
28.06.2019
14.07.2019
15.07.2019
19.07.2019
22 a 26.07.2019
30.07.2019
05.08.2019
05.08 até 20h do dia 04.10.2019

Dia da votação

06.10.2019

Resultado da Eleição

06.10.2019

Impugnação do resultado da eleição

06.10.2019 (art. 28 da lei 119/2013)

Divulgação definitiva dos eleitos

07.10.2019

Capacitação dos eleitos Titulares e
Suplentes
Diplomação e Posse dos Eleitos

18.11.2019
10.01.2020

Araci, 16 de Abril de 2019

ESTER MIRANDA CARNEIRO OLIVEIRA
Presidente da Comissão
Especial Eleitoral

