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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

Lei nº 258/2007 

Santa Lúcia - Paraná 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO – CMDCA 

 

Dispõe sobre a 1ª Retificação do Edital nº. 

001/2019 de ESCOLHA UNIFICADA dos 

Conselheiros Tutelares no Município de Santa 

Lúcia, Paraná para escolha dos 05 (cinco) 

membros do Conselho Tutelar e de seus 

respectivos suplentes, pela ordem decrescente 

de votação para a GESTÃO 2020-2024 e, dá 

outras providências. 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA do município 

de Santa Lúcia – Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei 

Federal nº. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei Municipal nº. 258/2007 e 

suas alterações, que dispõe sobre a Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e Resolução nº. 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA, em deliberação realizada no dia 07 de maio de 2019, torna 

público o presente Edital de Retificação para constar o seguinte: 

 

 1 - Incluir no Item 3 – Dos Requisitos e Especificações do Cargo, respectivamente, no 

Subitem 3.1, ACRESCENTA-SE: 

g) Possuir a Carteira de Habilitação Nacional (CNH), categoria B; 

 

2 - Incluir no Item 8 – Das inscrições e do Registro da Candidatura, respectivamente, no 

Subitem 8.2, ACRESCENTA-SE: 

g) Cópia da Carteira de Habilitação Nacional (CNH), categoria B; 

 

8.2.1 – O preenchimento dos requisitos legais constantes no Item 3, Subitem 3.1 e alínea 

“g”, no Item 8, Subitem 8.2 e alínea “g” poderá ser demonstrado até o dia 06/0/2020, 

anterior a data da posse. 

 

3 - O Anexo I deste Edital, Cronograma Simplificado do Processo de Escolha em Data 

Unificado – Gestão 2020-2024, no que se refere a análise da documentação, fica assim, 

ALTERADO: 

DATA ETAPA 

22/04 a 21/05/2019 Inscrições e Entrega de Documentos (Registro das 

Candidaturas) 

22/05/2019 a 31/05/2019 Análise da Documentação referente ao Registro das 

Candidaturas, pela CEE. 

04/06/2019 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

Lei nº 258/2007 

Santa Lúcia - Paraná 

indeferidos pela CEE. 

05/06 a 07/06/2019 Prazo para interposição Recurso junto a CEE, ao candidato 

inabilitado 

11/06/2019 Publicação pelo CEE, do resultado dos recursos interpostos pelos 

candidatos 

12/06/2019 a 14/06/2019 Prazo ao candidato indeferido proceder interposição de recurso 

ao CMDCA 

18/06/2019 Publicação pelo CMDCA do resultado dos recursos e dos 

candidatos com inscrição deferida  

19/06/2019 a 27/06/2019 Prazo para impugnação do registro de candidatos junto a CEE 

pela população e Comunicação aos candidatos impugnados 

28/06/2019 Notificação dos candidatos pela CEE 

01/07/2019 e 02/07/2019 Prazo para apresentação de defesa dos candidatos impugnados 

03/07/2019 e 04/07/2019 Prazo para análise dos recursos/defesa dos candidatos 

impugnados pela CEE junto ao CMDCA 

05/07/2019 Publicação da lista dos candidatos habilitados ou aptos a 

participar da prova de conhecimento e local e horário da prova 

28/07/2019 Realização da prova sobre conhecimentos específicos 

conforme Edital 

30/07/2019 Divulgação do Gabarito Preliminar com resultado 

31/072019 a 02/08/2019 Apresentação de recurso sobre resultado da prova de 

conhecimentos 

05/08/2019 Análise dos recursos sobre a prova de conhecimentos 

06/08/2019 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA, dos 

candidatos habilitados a concorrer ao pleito. 

07/08/2019 a 04/10/2019 Período para realização da campanha eleitoral dos candidatos 

conforme normas estabelecidas neste Edital 

06/10/2019 Eleição – Horário de Votação das 08:00h às 17:00h 

06/10/2019 Apuração dos votos após as 17:00h  

08/10/2019 Publicação do Resultado Final da Eleição 

10/01/2019 Nomeação e Posse do Conselho Tutelar 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados, revogando-se as 

disposições ao contrário. 

 

Santa Lúcia - Paraná, 08 de Maio de 2019. 

 

Raquel de Oliveira da Silva 

Presidente do CMDCA de Santa Lúcia - PR 


