
 1 

ANEXO I – PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DO PROCESSO DE 

ESCOLHA  

DOS CONSELHEIROS TUTELARES  

 

DATA 

PREVISTA 

ETAPA/ATIVIDADE 

08/04 Ofício ao MP 

09/04 Publicação resolução convocação do processo 

19/04 Comunicação oficial do CMDCA dirigida ao prefeito, 

Câmara de Vereadores, Ministério Público e Juiz da 

Infância e da Juventude informando o início formal do 

processo de escolha dos Conselheiros Tutelares. 

30/04 

Publicação do edital de abertura do processo via 

Imprensa Oficial e outros meios de publicização, 

mantendo-se a ampla divulgação do edital.                                                                                                                                                                                               

De 02 a 31 de 

maio 

Período de inscrições e exame preliminar das inscrições, 

mantendo-se a ampla divulgação do edital. 

03/06 a 14/06 Prorrogação das Inscrições. 

21/06 Publicação e ampla divulgação da relação (preliminar) 

dos inscritos.                                                              

Ofício ao Ministério Público informando o nome dos 

inscritos, com cópia de todos os documentos 

apresentados pelos candidatos 

24 a 28/06 Período de impugnação de candidaturas. 

01 a 03/07 Notificação dos candidatos impugnados para 

apresentação de defesa. 

04 a 09/07 Apresentação de defesa pelo candidato impugnado 

10/07 Reunião da Comissão Eleitoral para decisão das 

impugnações (defesa) 

12/07 Notificação dos candidatos impugnados para 

apresentação de recurso ao CMDCA. 

15 a 19/07 Prazo para apresentação de Recursos ao CMDCA 

22/07 Reunião do CMDCA para decisão dos Recursos 

interpostos 

26/07 Ofício ao Ministério Público informando o nome 

definitivo dos inscritos 

Publicação e ampla divulgação da relação (definitiva) 

dos candidatos inscritos e habilitados. 

31/07 Palestra 4h sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente-ECA, natureza, objetivo e funcionamento 

do Conselho Tutelar 
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04/08 Realização do teste de conhecimento sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e de Informática. 

05/08 Divulgação do Gabarito no Mural da Sala dos Conselhos 

e diário oficial 

05/08 Envio para publicação na Imprensa Oficial do resultado 

do teste de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente 

Ofício ao Ministério Público informando o nome dos 

aprovados (preliminar) 

06/08 Publicação na Imprensa Oficial do resultado preliminar 

do teste de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente 

07 a 09/08 Prazo para apresentação de defesa do resultado da prova 

escrita à Comissão Eleitoral. 

12 e 13/08 Análise e Julgamento pela Comissão Eleitoral das 

defesas apresentadas 

14/08 Notificação para apresentação de Recurso ao CMDCA 

15 e 16/08 Prazo para apresentação de Recursos ao CMDCA 

19/08 Análise e julgamento pelo CMDCA dos Recursos 

apresentados 

19/08 Envio da Lista com os nomes definitivos para publicação 

dos candidatos habilitados ao pleito 

* Ofício ao Ministério Público informando o nome dos 

candidatos aprovados na prova escrita 

20/08 HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURA 

Publicação da relação definitiva dos candidatos(as) 

aprovados na prova escrita, com ampla divulgação e 

convocação para sorteio dos números que serão 

atribuídos aos candidatos 

Publicação dos membros da mesa receptora e apuradora 

de votos; 

Início do período de divulgação e propaganda dos 

candidatos 

sexta-feira, 04 

de outubro de 

2019 

Término da divulgação e propaganda dos candidatos as 

24:00hs 

domingo, 6 de 

outubro de 2019 

Eleição (votação e apuração), com divulgação do 

resultado, em caráter provisório 

07/10 Resolução de Homolagação final do processo de escolha 

Envio da Homologação para Publicação no DOM 
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08/10 Publicação da resolução homologando o resultado 

definitivo do processo de escolha e proclamando os 

eleitos, com imediata comunicação oficial do CMDCA 

dirigida ao prefeito, Câmara de Vereadores, Ministério 

Público e Juiz da Infância e da Juventude informando o 

encerramento formal do processo de escolha dos 

Conselheiros Tutelares. 

sexta-feira, 10 

de janeiro de 

2020 

Nomeação e Posse dos(as) Conselheiros(as) Tutelares 

eleitos(as) 

 

 

 

Santo Antônio de Posse, 03 de Junho de 2019. 
 

 

 

 

MAYRA LEINATTI NINI  

Presidente do CMDCA 


