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RETIFICAÇÃO 01 

 

AO EDITAL N.º 001/2019/CMDCA 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taió - SC, neste ato 

representado pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação 

ao Edital n.º 001/2019/CMDCA, publicado em 05 de abril de 2019, permanecendo inalterados 

os demais itens e subitens do referido edital:  

 

1 – Suprimir o item 4 do Edital 001/2019/CMDCA, que trata dos impedimentos para a 

inscrição no processo de escolha para o Cargo de Conselheiro Tutelar, justificada a 

supressão diante da aplicabilidade da Lei Federal nº 13.824/2019, que trata da recondução 

ilimitada dos membros do Conselho Tutelar, ao processo de escolha em curso, como segue:  

 

Onde se lê:  

 

4. DOS IMPEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE ESCOLHA  

 

4.1 O membro do Conselho Tutelar, eleito no processo de escolha anterior, que 

tiver exercido o cargo por período consecutivo superior a um mandato e meio, não 

poderá participar do presente processo.  

 

Leia-se:  

 

4. Suprimido 

 

4.1 Suprimido 

 

 

2 – Em virtude da alteração dos impedimentos, estender o prazo para a realização das 

inscrições, como segue: 

 

Onde se lê:  

 

6.1 As inscrições ficarão abertas do dia 22 (vinte e dois) de abril a 24 (vinte e 

quatro) de maio de 2019, em horário de atendimento ao público, na Secretaria de 

Assistência Social, sito a Avenida Luiz Bertoli, 44, Centro, das 08:00h as 11h30min 

e das 13h30min as 17:00h.  

 

Leia-se:  

 

6.1 As inscrições ficarão abertas do dia 22 (vinte e dois) de abril a 31 (trinta e hum) 

de maio de 2019, em horário de atendimento ao público, na Secretaria de 
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Assistência Social, sito a Avenida Luiz Bertoli, 44, Centro, das 08:00h as 11h30min 

e das 13h30min as 17:00h.  

 

 

3 – Em virtude da alteração do prazo de inscrição, alterar o calendário simplificado, 

constante no item 12.1, como segue: 

 

Onde se lê:  

 

Data Etapa 

05/04/2019 Publicação do Edital 

22/04 a 24/05/2019 Prazo para registro das candidaturas 

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 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. 

19/06 a 21/07/2019 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 a 26/07/2019 Prazo aos candidatos impugnados para interposição de recurso 

junto a CEE. 

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

candidatos 
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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. 

20 e 21/07/2019 Capacitação dos candidatos para aplicação da prova. 

28/07/2019 Realização da prova 

12/08/2019 Divulgação dos resultados 

13/08 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 de votação  

05/09/2019 Sessão de apresentação dos candidatos habilitados 

06/10/2019 Eleição 

07/10/2019 Publicação da apuração  

10/01/2020 Posse 

 

Leia-se:  

 

Data Etapa 

05/04/2019 Publicação do Edital 

22/04 a 31/05/2019 Prazo para registro das candidaturas 

03 a 06/06/2019 Análise do pedido de registro das candidaturas, pela CEE. 

07/06/2019 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 

indeferidos, pela CEE. 

10 a 11/06/2019 Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao candidato 

inabilitado 

14/06/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos pelos 

candidatos 

17 a 25/06/2019 Prazo ao candidato indeferido proceder interposição de recurso 

junto ao CMDCA. 
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27/06/2019 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. 

28/06 a 02/07/2019 Prazo para impugnação das candidaturas junto a CEE, pela 

população geral. 

04/07/2019 Publicação da lista dos candidatos impugnados pela população e 

avaliados pela CEE 

05 a 08/07/2019 Prazo aos candidatos impugnados para interposição de recurso 

junto a CEE. 

09/07/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos pelos 

candidatos 

10 a 16/07/2019 Prazo aos candidatos impugnados pela CEE, para interposição de 

recurso junto a CMDCA. 

18/07/2019 Publicação da lista dos candidatos aptos a participar da 

capacitação e prova. 

29 e 30/07/2019 Capacitação dos candidatos para aplicação da prova. 

05/08/2019 Realização da prova 

16/08/2019 Divulgação dos resultados 

19 e 20/08/2019 Recurso dos candidatos não aprovados 

23/08/2019 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA 

05/09/2019 Divulgação dos locais de votação  

05/09/2019 Sessão de apresentação dos candidatos habilitados 

06/10/2019 Eleição 

07/10/2019 Publicação da apuração  

10/01/2020 Posse 

 

5 - Os demais itens do Edital seguem inalterados. 

 

 

Taió/SC, 15 de abril de 2019. 
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MARCIO FARIAS 

Presidente do CMDCA 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 


