CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RETIFICAÇÃO Nº 01/2019

A Comissão Organizadora do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do
Município de Unaí/MG torna pública a retificação do Edital 001/2019 conforme segue:


5. Da 2ª Etapa do Processo de Escolha - Prova de Aferição de Conhecimento

5.1. A prova de conhecimentos versará sobre a Lei Federal nº. 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), a Lei Municipal nº 2981/2015 que dispõe sobre a
política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e sobre o
Regimento Interno do Conselho Tutelar.
Passa a vigorar da seguinte forma:
5.1. A prova de conhecimentos versará sobre a Lei Federal nº. 8.069/90 - Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), a Lei Municipal nº 2981/2015 que dispõe sobre a
política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente.


6.4. Da Campanha Eleitoral

6.4.1. A campanha eleitoral terá início no dia em que for publicada a lista referida no
item 7.1.5 deste edital.
Passa a vigorar da seguinte forma:
6.4.1. A campanha eleitoral terá início no dia em que for publicada a lista referida no
item 6.1.5 deste edital.


ANEXO I

Cronograma Referente ao Edital 001/2019 do CMDCA
EVENTOS

DATAS

Publicação do Edital
Inscrições junto à Secretaria Executiva
Análise das inscrições
Publicação da lista dos candidatos com
inscrições deferidas
Prazo para recurso
Divulgação do resultado dos recursos
Prazo para interposição de recurso, ao
plenário do CMDCA, da decisão da
comissão.

05/04/2019
22/04 a 03/05/2019
06/05 a 10/05/2019
14/05/2019
15 e 16/05/2019
20/05/2019
21/05/2019

1

Divulgação do julgamento dos recursos
pelo plenário do CMDCA da decisão da
comissão.
Publicação da lista definitiva dos
candidatos com inscrição deferida.
Divulgação do local e horário de
realização da Prova Objetiva, no mural do
CMDCA
Dia da Prova de Conhecimento
Divulgação do Gabarito
Prazo para recursos das questões de prova
e do gabarito
Divulgação do resultado dos recursos
Resultado dos aprovados
Prazo para interposição de recursos, ao
plenário do CMDCA, da decisão da
comissão.
Prazo para resultado dos recursos
Resultado final dos aprovados
Reunião com candidatos habilitados
Divulgação da lista definitiva dos
candidatos habilitados
Dia da eleição unificada
Prazo para recursos da eleição
Divulgação do resultado dos recursos
Prazo para interposição de recursos, ao
plenário do CMDCA, da decisão da
comissão.
Lista nominal dos candidatos eleitos após
recursos
Prazo para recurso
Divulgação do resultado final dos eleitos
Nomeação e Posse

23/05/2019

24/05/2019
16/08/2019

25/08/2019
27/08/2019
28/08/2019
02/09/2019
02/09/2019
05/09/2019

06/09/2019
09/09/2019
10/09/2019
11/09/2019
06/10/2019
07/10/2019
08/10/2019
09/10/2019

14/10/2019
15/10/2019
15/10/2019
10/01/2020
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Presidente da Comissão Organizadora do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do
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