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EDITAL N.º 006/2019 – CMDCA DE SÃO JOÃO DO SUL  

 
Dispõe sobre a prorrogação de prazo para inscrição de 
candidatos ao Processo de Escolha dos Membros do 
Conselho Tutelar do Município de São João do Sul e dá 
outras providências. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de São João do 
Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 132 e 139 da Lei Federal 
n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Resolução do CONANDA n.º 170/2014 
e na Lei Municipal n.º 1.850/2019, com base no Edital 01/2019 – CMDCA; 

CONSIDERANDO o número inferior a 10 candidatos que participaram da primeira etapa da 
capacitação para a prova de conhecimentos sobre o Direito da Criança e do Adolescente e o 
Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e sobre informática básica: 

RESOLVE: 

Art. 1º Reabrir prazo para inscrição de candidatos aptos a participar do processo de escolha dos 
Membros do Conselho Tutelar do Município de São João do Sul, por mais 03 (três) dias úteis, 
alterando o cronograma descrito no item 12.1, do EDITAL N.º 001/2019 – CMDCA DE SÃO JOÃO DO 
SUL, conforme segue: 

Data Etapa 

08/04/2019 Publicação do Edital 
22/04 a 24/05/2019 Prazo para registro das candidaturas 
27 a 30/05/2019 Análise do pedido de registro das candidaturas, pela CEE. 
31/05/2019 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 

indeferidos, pela CEE. 
03 a 04/06/2019 Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao candidato 

inabilitado 
07/06/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos 

pelos candidatos 
10 e 14/06/2019 Prazo ao candidato indeferido proceder interposição de 

recurso junto ao CMDCA. 
18/06/2019 Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos 

interpostos pelos candidatos, bem como, de edital informando 
o nome de todos os candidatos cuja inscrição foi deferida. 

19 a 21/06/2019 Prazo para impugnação das candidaturas junto a CEE, pela 
população geral. 

24/06/2019 Publicação da lista dos candidatos impugnados pela população 
e avaliados pela CEE 

25 a 26/06/2019 Prazo aos candidatos impugnados para interposição de 
recurso junto a CEE. 

27/06/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos 
pelos candidatos 

28/06 a 04/07/2019 Prazo aos candidatos impugnados pela CEE, para interposição 
de recurso junto a CMDCA. 

08/07/2019 Publicação da lista dos candidatos aptos a participar da 
capacitação e prova. 

20/07/2019 Capacitação dos candidatos  
23 a 25/07/2019 Prazo reaberto para registro das candidaturas 
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26/07/2019 Análise do pedido de registro das candidaturas, pela CEE 
 29/07/2019 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 

indeferidos, pela CEE. 
30 a 31/07/2019 Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao candidato 

inabilitado 
01/08/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos 

pelos candidatos 
02 a 05/08/2019 Prazo ao candidato indeferido proceder interposição de 

recurso junto ao CMDCA. 
06/08/2019 Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos 

interpostos pelos candidatos, bem como, de edital informando 
o nome de todos os candidatos cuja inscrição foi deferida. 

7 e 8/08/2019 Prazo para impugnação das candidaturas junto a CEE, pela 
população geral. 

09/08/2019 Publicação da lista dos candidatos impugnados pela população 
e avaliados pela CEE 

10 e 12/08/2019 Prazo aos candidatos impugnados pela CEE, para interposição 
de recurso junto a CMDCA 

13/08/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos 
pelos candidatos 

14 a 16/08/2019 Prazo aos candidatos impugnados pela CEE, para interposição 
de recurso junto a CMDCA 

19/08/2019 Publicação da lista dos candidatos aptos a participar da 
capacitação e prova 

25/08/2019 Capacitação dos candidatos e aplicação da prova. 
26/08/2019 Divulgação do gabarito da prova 
27/08/2019 Divulgação do resultado da prova 
28 e 29/08/2019 Recurso dos candidatos não aprovados 
30/08/2019 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA 
05/09/2019 Divulgação dos locais e votação  
06/10/2019 Eleição 
07/10/2019 Publicação da apuração  
10/01/2020 Posse 
 

Art. 2º A capacitação aos candidatos considerados aptos, incluindo a prova de conhecimentos 
sobre o Direito da Criança e do Adolescente e o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e 
Adolescentes e sobre informática básica, será realizada no dia 25 de agosto de 2019, na sede 
do CRAS, sita na Rua Valdemar Borba, n.º 14, Centro, São João do Sul/SC, com início às 
08h:00min e término às 12h:00min. 

Art. 3º A aplicação da prova de conhecimentos sobre o Direito da Criança e do Adolescente, 
sobre o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e sobre informática 
básica, para a qual o candidato deve obter a nota mínima de 5,0 (cinco), será no dia 25  de 
agosto de 2019, na sede do CRAS, sita na Rua Valdemar Borba, n.º 14, Centro, São João do 
Sul/SC, com início às 14h00min até às 16h30min. 

 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

São João do Sul, em 23 de julho de 2019. 
 

MARIA BERNADETE DA ROSA 
Presidente do CMDCA 


