
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE 

Rua: Alexandre Gregório – 54 – Centro – Calmon-SC 

 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 04/CMDCA/ 08 DE JULHO DE 2019. 

    
Alteração no edital da eleição do 
Conselho Tutelar 

 
 
  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Calmon 
SC-CMDCA (CMDCA), através da Comissão Especial Eleitoral, bem como em 
cumprimento a Lei nº 8.069/90, e Lei Municipal Nº. 847 de 02/04/2019.  

 
RESOLVE: 

       
Art. 1º. Alterar o seguinte ponto do edital de Edital n. 001/2019/CMDCA 

 
 
7.15 Capacitação: dia 02 (dois) de agosto de 2019 das 08:00 as 12:00, será 

realizada a capacitação dos candidatos considerados aptos, na ESCOLA 

MUNICIPAL JOAO CARNEIRO. 

7.15 Capacitação: dia 03 (três) de agosto de 2019 das 08:00 as 12:00, será 
realizada a capacitação dos candidatos considerados aptos, na ESCOLA 
MUNICIPAL JOAO CARNEIRO. 
 
7.16 Prova de conhecimento: dia 02 (dois) de agosto de 2019, das 13h às 15h, 
local:  ESCOLA MUNICIPAL JOAO CARNEIRO, será realizada a prova de 
conhecimentos sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Sistema 
de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e sobre informática básica, 
para a qual o candidato deve obter a nota mínima de 6.0. a prova será 
composta por 20 perguntas objetivas, de múltipla escolha; sendo 15 perguntas  
sobre o ECA- Estatuto dos Direitos das Crianças e Adolescentes e 5 perguntas 
sobre informática básica 
 
7.16 Prova de conhecimento: dia 03 (três) de agosto de 2019, das 13h às 15h, 
local:  ESCOLA MUNICIPAL JOAO CARNEIRO, será realizada a prova de 
conhecimentos sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Sistema 
de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e sobre informática básica, 
para a qual o candidato deve obter a nota mínima de 6.0. a prova será 
composta por 20 perguntas objetivas, de múltipla escolha; sendo 15 perguntas  
sobre o ECA- Estatuto dos Direitos das Crianças e Adolescentes e 5 perguntas 
sobre informática básica 
 
§4º 12. DO CALENDÁRIO 
12.1 Calendário simplificado da inscrição para o processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar: 
Data Etapa 

08/04/2019 Publicação do Edital 
22/04 a Prazo para registro das candidaturas 
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24/05/2019 

27 a 30/05/2019 Análise do pedido de registro das candidaturas, pela CEE. 
31/05/2019 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 

indeferidos, pela CEE. 
03 a 04/06/2019 Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao 

candidato inabilitado. 
07/06/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos 

pelos candidatos. 
10 a 14/06/2019 Prazo ao candidato indeferido proceder a interposição de 

recurso junto ao CMDCA. 
18/06/2019 Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos 

interpostos pelos candidatos, bem como, de edital 
informando o nome de todos os candidatos cuja inscrição foi 
deferida. 

19 a 21/06/2019 Prazo para impugnação das candidaturas junto a CEE, pela 
população geral. 

24/06/2019 Publicação da lista dos candidatos impugnados pela 
população e avaliados pela CEE 

25 e 26/06/2019 Prazo aos candidatos impugnados para interposição de 
recurso junto a CEE. 

27/06/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos 
pelos candidatos. 

28/06/2019 a 
04/07 

Prazo aos candidatos impugnados pela CEE, para 
interposição de recurso junto a CMDCA. 

08/07/2019 Publicação da lista dos candidatos aptos a participar da 
capacitação e prova. 

02/08/2019 
03/08/2019 das 
08:00 as 12:00 

Capacitação dos candidatos  

02/08/2019 
03/08/2019 das 
13:00 as 15:00 

Realização da prova 

12/08/2019 Divulgação dos resultados 
13 e 14/08/2019 Recurso dos candidatos não aprovados 
19/08/2019 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA 
05/09/2019 Divulgação dos locais e votação  
06/10/2019 Eleição 
07/10/2019 Publicação da apuração  
10/01/2020 Posse 

  
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. 
 
CALMON, 08 DE JULHO DE 2019. 
 

 
 

LUCIANE FÁTIMA SPINELLI DOS SANTOS 
Comissão Especial Eleitoral 


