Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Rita do
Tocantins-TO

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SANTA
RITA DO TOCANTINS – TOCANTINS

EDITAL Nº 003/2019 – RETIFICAÇÃO
PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SANTA RITA DO TOCANTINS - TOCANTINS,
ESTADO DO TOCANTINS, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei n°.
014/1997 de 14 de fevereiro de 1997,e Lei n°. 193/09 de 09 de março de 2009 torna
público a PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇOES referente ao edital de abertura nº
001/2019, de 03 de abril de 2019, para o Processo de Escolha em Data Unificada para

membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020/2023, aprovado

pela

RESOLUÇÃO Nº 001/2019, do CMDCA local. Conforme estabelecido a seguir:

1. DA RETIFICAÇÃO E DA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

1.1 No item 7. onde se lê:
7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:
7.1. O Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar observará o
Calendário anexo ao presente Edital;
7.2. O exame de conhecimento específico ocorrerá no dia 12/07/2019, na
Escola Municipal Anália Soares Rocha das 08hs as 11hs da manhã;
7.3. O exame de conhecimento específico consistirá em prova objetiva de
caráter eliminatório com as seguintes regras:

I.

Prova Objetiva sobre os Conhecimentos específicos sobre o ECA (
Estatuto da Criança e do Adolescentes) ;

II.

A mesma conterá 09 ( Nove) Questões Objetivas, com alternativas de

A, B,C e D;
III.

E Conterá 1 ( Um) Estudo de Caso, relacionado ao tema pertinente ao

cargo;
7.4. Será aprovado o candidato que obtiver aproveitamento mínimo de 50%
(cinquenta por cento) do exame;

7.5.

Prova será elaborada por uma comissão examinadora, composta por

profissionais com notório e reconhecido conhecimento.

7.6.

O resultado do exame será publicado em Placar Oficial do Poder

Executivo e Poder Legislativo ou em meio equivalente no dia 16/07/2019.

7.7. Interposição de recurso da prova de conhecimentos específicos pelos
candidatos a conselheiro tutelar para a Comissão de Escolha de 17 a
19/07/2019.
7.8. Publicação do resultado da interposição de recurso da prova pela
Comissão de Escolha aos candidatos conselheiros tutelares de 20 a
23/07/2019.
7.9. Publicação do Edital com relação definitiva dos candidatos aptos a
participarem da campanha eleitoral e votação no dia 24/07/2019.

1.1.2. Leia-se

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA:
7.1. O Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar observará o
Calendário anexo ao presente Edital;
7.2. O exame de conhecimento específico ocorrerá no dia 17/07/2019, na
Escola Municipal Anália Soares Rocha das 08hs ás 11hs da manhã;
7.3. O exame de conhecimento específico consistirá em prova objetiva de
caráter eliminatório com as seguintes regras:

I.

Prova Objetiva sobre os Conhecimentos específicos sobre o ECA (

Estatuto

da Criança e do Adolescentes) ;
II.

A mesma conterá 09 ( Nove) Questões Objetivas, com alternativas de

A, B,C e D;
III.
cargo;

E Conterá 1 ( Um) Estudo de Caso, relacionado ao tema pertinente ao

7.4. Será aprovado o candidato que obtiver aproveitamento mínimo de 50%
(cinquenta por cento) do exame;
7.5.

Prova será elaborada por uma comissão examinadora, composta por

profissionais com notório e reconhecido conhecimento.

7.6.

O resultado do exame será publicado em Placar Oficial do Poder

Executivo e Poder Legislativo ou em meio equivalente no dia 22/07/2019.

7.7. Interposição de recurso da prova de conhecimentos específicos pelos
candidatos a conselheiro tutelar para a Comissão de Escolha de 23 a
25/07/2019.

7.8. Publicação do resultado da interposição de recurso da prova pela
Comissão de Escolha aos candidatos conselheiros tutelares 29/07/2019.

7.9. Publicação do Edital com relação definitiva dos candidatos aptos a
participarem da campanha eleitoral e votação no dia 30/07/2019.

Santa Rita do Tocantins - TO, 19 de junho de 2019.

____________________________________________________________
Valdivino Gomes Negre
PRESIDENTE DA COMISSÃO CMDCA

ANEXO
CALENDÁRIO REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2019 DO CMDCA1
1 - Publicação do Edital Retificado: 19/06/2019;
2 - Inscrições na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social em horário
de Funcionamento 24 a 28/06/2019;
3 - Análise dos Requerimentos de inscrições: de 01 e 02/07/2019;
4 - Publicação da lista dos candidatos com inscrições deferidas: 02/07/2019;
5 - Prazo para recurso de 03 a 05/07/2019;
6 - Análise dos recursos pela Comissão de Escolha: 08 a 10/07/2019;
7 - Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista preliminar dos
candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética e aptos a fazerem a
prova de conhecimento do ECA: 10/07/2019;
10 - Aplicação da prova de conhecimentos do ECA e outras legislações
pertinentes: 17/07/2019 na Escola Municipal Anália Soares Rocha das 08hs
as 11hs da manhã;
12 - Publicação do Edital com o resultado das provas pela Comissão de
Escolha/CMDCA: 22/07/2019;
13 - Interposição de recurso da prova de conhecimento pelos candidatos a
conselheiro tutelar para a Comissão de Escolha/CMDCA: 23 a 25/07/2019;

1

O presente calendário deve ser adequado às disposições da Lei Municipal local, em especial quanto aos
prazos e datas nele estabelecidos (exceto quanto ao dia da eleição e data da posse, decorrentes de
normas de âmbito Federal).

14 - Publicação do resultado da interposição de recursos da prova pela
Comissão

de

Escolha/CMDCA

aos

candidatos

conselheiros

tutelares:

29/07/2019;
15 - Publicação do Edital com a relação definitiva dos candidatos aptos a
participarem de campanha eleitoral e votação: 30/07/2019;
16 - Início do período de divulgação das candidaturas a gestão municipal com
ampla divulgação do processo de escolha do conselho tutelar: 05/08/2019;
17 - Interposições de recursos, manifestações ilícitas durante a etapa de
campanha e respostas às interposições de recursos durante a etapa da
campanha eleitoral: Conforme interposições e durante a etapa;
18 - Dia da votação: 06/10/2019;
19 - Divulgação do resultado da votação: 06/10/2019;
20 - Prazo para impugnação do resultado da eleição: 06/10/2019 a 09/10/2019;
21 - Julgamento das impugnações ao resultado da eleição: 10/10/2019;
22 - Publicação da resolução homologando o resultado definitivo do processo
de escolha do conselho tutelar e proclamação dos eleitos com imediata
comunicação ao Prefeito Municipal: 11/10/2019;
23- Decreto de nomeação dos Conselheiros Tutelares Eleitos e Suplentes:
14/10/2019
24- Formação básica aos conselheiros tutelares eleitos e suplentes de no
mínimo 60 (sessenta) horas.
25 - Posse e diplomação dos eleitos e diplomação dos suplentes: 10/01/2020.

As datas poderão sofre alterações em conformidade ao CAOPIJE (Centro de
Apoio Operacional as Promotorias da Infância, Juventude e Educação)/
Ministério Publico.

Santa Rita do Tocantins - TO, 19 de junho de 2019.

____________________________________________________________
Valdivino Gomes Negre
PRESIDENTE DA COMISSÃO CMDCA

