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EDITAL Nº 003/2019 

 

Altera o calendário do processo seletivo 

e eleitoral, aberto pelo Edital nº 01/2019. 

 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CMDCA, DE PARECI NOVO/RS, no uso de suas atribuições legais, 

e de acordo com o disposto na Lei nº 615, de 16 de março de 2001, e suas alterações 

posteriores, TORNA PÚBLICO a abertura do prazo para inscrições aos interessados em 

concorrer ao Conselho Tutelar, o seguinte: 

 

6. CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO E ELEITORAL CONSELHEIROS 

TUTELARES 

 

 

Fica estabelecido o seguinte calendário oficial: 

 06/04/2019 - Publicação do Edital  

 22/04/2019 a 24/06/2019 - Registro de Candidatura  

 25/06/2019 - Análise de pedidos de registro de candidatura  

 26/06/2019 - Publicação da relação de candidatos inscritos  

 27/06/2019 - Impugnação de candidatura  

 28/06/2019 - Notificação dos candidatos impugnados quanto ao prazo para defesa  

 01/07/2019 - Apresentação de defesa pelo candidato impugnado  

 02/07/2019 - Análise e decisão dos pedidos de impugnação  

 03/07/2019 - Interposição de recursos  

 04/07/2019 - Análise e decisão dos recursos  

 05/07/2019 - Formação Obrigatória de Conselheiros Tutelares 

 06/07/2019 - Prova eliminatória 

 09/07/2019 - Divulgação do resultado das provas  

 10/07/2019 - Interposição de recursos  

 12/07/2019 - Publicação dos candidatos habilitados  

 15/07/2019 - Reunião para firmar compromisso  

 20/08/2019 - Seleção das pessoas que trabalharão nas eleições como mesários ou 

escrutinadores (bem como suplentes)  
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 11/09/2019 - Reunião de orientação aos mesários, escrutinadores e suplentes  

 12/09/2019 - Solicitação de apoio das Policias Militar e Civil  

 18/09/2019 - Divulgação do local do processo de escolha 

 24/09/2019 - Confecção das cédulas de votação (em caso de votação manual). 

Somente se a utilização das urnas eletrônicas não for possível  

 06/10/2019 - Eleição  

 06/10/2019 - Divulgação do resultado da escolha, imediatamente após a apuração.  

 10/01/2020 - Posse dos Conselheiros Tutelares (eleitos para o biênio de 2020 a 2024) 
 

 

 

 

 Pareci Novo, RS, 21 de maio de 2019. 

 

 

 

Duane Alessandra Martins 

Presidente do CMDCA de Pareci Novo 

 

 


