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EDITAL 03/2019 – RETIFICAÇÃO 

 

Considerando a Lei nº 13.824 de 09 de maio de 2019, que confere nova redação ao artigo 132 da 

Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para autorizar a recondução ilimitada dos 

Conselheiros Tutelares mediante novo processo de escolha e, atendendo a recomendação feita 

através do Ofício circular nº 09/2019 de 10 de maio de 2019, solicitando a reabertura de prazos 

de registro de candidatura dos interessados, altera-se o anexo 1 (Calendário Referente ao Edital 

nº 01/2019 do CMDCA), substituindo-se pelo calendário anexo a este Edital. 

O CMDCA, vem tornar público a presente RETIFICAÇÃO do edital 01/2019, que envolve a Eleição 

para Conselheiro Tutelar do município de Cândido de Abreu, estado do Paraná. 

ONDE SE LÊ:  

2.2 Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, 1 

(um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 

(cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos, permitida 1 

(uma) recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de condições com os 

demais pretendentes.  

LEIA-SE:  

Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, 
no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração 
pública local, composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local 
para mandato de 4 (quatro) anos, permitida recondução por novos processos de 
escolha.  

 

 

       Cândido de Abreu, 13 de maio de 2019. 

 

ROSELY DE CAMPOS 
Presidente do CMDCA 
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ANEXO 1 

Calendário Referente ao Edital nº 03/2019 do CMDCA 

Publicação do Edital 15/05/2019  

Inscrições na sede do CMDCA das 08:00 do dia 22/04/2019 até às 17:00 horas do 
dia 14/06/2019   

Análise dos requerimentos de inscrições 17/06/2019  

Publicação da lista dos candidatos com inscrições deferidas 19/06/2019  

Prazo para recurso 21/06/2019 a 27/06/2019 

Análise dos recursos pela Comissão Especial 28/06/2019  

Divulgação do resultado dos recursos 01/07/2019  

Publicação da lista definitiva dos candidatos com inscrição deferida, em ordem 
alfabética 01/07/2019, com local e horário da prova de conheci mento 
específico;  

Exame de conhecimento específico 08/07/2019  

Resultado do exame específico 12/07/2019 

Prazo para recurso do Exame de conhecimento específico 13/07/2019 a 
19/07/2019  

Análise dos recursos pela Comissão Especial onde houver previsão legal 
estabelecida por Lei Municipal) 22/07/2019  

Divulgação do resultado dos recursos 23/07/2019 

Publicação da lista dos candidatos com inscrição deferida e aprovados aptos a 
avaliação psicológica 23/07/2019 

Avaliação psicológica 31/07/2019 

Resultado da avaliação psicológica 12/08/2019 

Prazo para recurso da avaliação psicológica e lista definitiva dos candidatos 
13/08/2019 a 19/08/2019 

Divulgação do resultado dos recursos com divulgação da lista definitiva dos 
candidatos e data de início e fim para realização da campanha eleitoral pelos 
candidatos 20/08/2019 

Divulgação dos locais de votação 23/08/2019  

Dia da votação 06/10/2019  

Divulgação do resultado da votação 07/10/2019  
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Prazo para impugnação do resultado da ESCOLHA 08/10/2019 a 11/10/2019  

Diplomação dos escolhidos e suplentes 05/12/2019  

Posse dos escolhidos e suplentes 10/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 


