CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
INIMUTABA– MG

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
Realização de Reunião com CMDCA sobre Eleição Conselho
01

Tutelar / Formação Comissão para realização do Evento/
Elaboração do Edital da Eleição de Candidatos ao Conselho Tutelar

27/03/2019

de acordo com ás Orientações do CONANDA e do CEDCA-M.G
02

Publicação do edital de abertura do processo de inscrição e eleição
de candidatos ao Conselho Tutelar.

03 Recurso e Revisão do Edital
04 Período de inscrições de candidaturas
05 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas
06

Prazo para interposição de recursos ao deferimento ou
indeferimento das inscrições.

04/04/2019
10/04/2019
10/04/2019 à 24/04/2019
13/05/2019
16/05/2019

Divulgação do julgamento dos recursos pela Comissão
07

Organizadora e Plenária do CMDCA referente às inscrições,
homologação das inscrições e convocação dos candidatos para

20/05/2019

submeterem-se à PROVA DE CONHECIMENTO.
08 Data da realização da prova de conhecimentos

23/06/2019

09 Divulgação do gabarito da prova de conhecimentos

23/06/2019

10

Prazo para interposição de recursos relativos às questões da prova
de conhecimentos

24/06/2019 á 25/06/2019

Divulgação do julgamento dos recursos pela Comissão
11

Organizadora e Plenário do CMDCA relativos às questões da prova
de conhecimentos. Convocação dos candidatos para submeterem-

28/06/2019

se á avaliação psicológica
12 Data da realização do exame psicológico.

07/07/2019

13 Divulgação do resultado da avaliação psicológica.

15/07/2019

14

Prazo para interposição de recursos relativos ao resultado da
avaliação psicológica.

18/07/2019

Divulgação do julgamento dos recursos pela Comissão
15 Organizadora e Plenária do CMDCA, relativos ao resultado da

22/07/2019

avaliação psicológica.
Divulgação da relação dos candidatos habilitados a participarem da
16 eleição e convocação dos mesmos para comparecerem à reunião

25/07/2019 á 01/08/2019

prevista no item 7.1 do edital.
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17 Realização da reunião prevista no item 7.1 do edital.
18

Divulgação da relação dos candidatos habilitados conforme previsto
no item 7.1 do edital

16/08/2019
19/08/2019
26/08/2019 a 26/09/2019

19 Período da campanha eleitoral
20 Dia da eleição

06/10/2019

21 Publicação do resultado da eleição

07/10/2019

22

Prazo para interposição de recursos relativos ao resultado da
eleição

08/10/2019 a 09/10/2019

Divulgação do julgamento dos recursos pela Comissão
23 Organizadora e Plenária do CMDCA relativos ao resultado da

10/10/2019

eleição.
24

Publicação do resultado final com a respectiva homologação do
processo.

11/10/2019

Prazo para o CMDCA comunicar ao Prefeito Municipal e à
25

Promotoria de Justiça sobre a finalização do processo de eleição
dos membros do Conselho Tutelar do Município de Inimutaba e

14/10/2019

relação dos candidatos eleitos.
26 Nomeação pelo CMDCA dos 05 candidatos mais votados.

18/10/2019

27 Data da Diplomação e Posse.

10/01/2020

Obs.: De acordo com a Resolução 01/2019 Dispõe sobre o edital do processo de escolha Unificado
dos membros do Conselho Tutelar do Município de Inimutaba/MG, o cronograma poderá sofrer
alteração caso haja necessidade detectada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, sendo estas publicadas com antecedência.
É de responsabilidade do candidato, acompanhar nos locais onde o Edital for publicado eventuais
alterações no que diz respeito ao dia, horário e local de realização das provas, do exame psicológico e
demais etapas relativas ao processo

Inimutaba/MG, 27 de Março de 2019.
Retificado em 28/04/2019 conforme Errata 001.
Retificado em 17/05/2019 conforme Errata 003.
Retificado em 12/08/2019 conforme Errata 005.
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