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TUTELAR - 2020/2023 

 

 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2019/CMDCA 

 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE MONTE APRAZIVEL/SP – CMDCA/2019, no uso da atribuição 

que lhe é conferida pela Lei Municipal nº 3575/2019 e Resoluções nº. 001/2019 e nº. 

002/2019, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações 

estão a seguir elencadas: 

 

 

No item 12, DA PROVA OBJETIVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, subitem 

12.9, ONDE SE LÊ: 

A lista de candidatos aprovados no teste de conhecimentos específicos será divulgada em 

até 05 (cinco) dias da realização do mesmo, cabendo recurso escrito e devidamente 

fundamentado à plenária do CMDCA no prazo de 03 (três) dias contados da publicação, 

que o julgará em igual prazo, sendo que a falta de fundamentação no recurso culminará no 

seu não conhecimento. 

 

LEIA-SE: 

A lista de candidatos aprovados no teste de conhecimentos específicos será divulgada em 

até 07 (sete) dias úteis da realização do mesmo, cabendo recurso escrito e devidamente 

fundamentado à plenária do CMDCA no prazo de 03 (três) dias contados da publicação, 

que o julgará em igual prazo, sendo que a falta de fundamentação no recurso culminará no 

seu não conhecimento. 

 

 

 

No ANEXO I, CALENDÁRIO DAS ETAPAS DO PRECESSO ELEITORAL, subitens 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, ONDE SE LÊ: 

 

10 Divulgação do Gabarito da avaliação de conhecimentos gerais sobre o ECA 08/07/2019 

11 Apresentação dos recursos das avaliações de conhecimentos gerais sobre o 09/07/2019 á 
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ECA 10/07/2019 

13 Análise dos recursos dos resultados das avaliações de conhecimentos gerais 

sobre o ECA 

11/07/2019 

14 Divulgação do resultado dos recursos da avaliação de conhecimentos gerais 

sobre o ECA e lista dos aprovados 

12/07/2019 

15  Terceira Etapa: Realização da Avaliação Psicológica  22/07/2019 a 

26/07/2019 

16 Divulgação do resultado da avaliação psicológica 29/07/2019 

17 Apresentação dos recursos da avaliação psicológica 30/07/2019  

18 Análise dos recursos da avaliação psicológica 01/08/2019 a 

02/08/2019  

19 Divulgação do resultado dos recursos da avaliação psicológica 05/08/2019 

20 Prazo para análise e aprovação dos documentos dos candidatos pelo Ministério 

Publico  

07/08/2019 a 

16/08/2019 

21 Publicação do Edital com a lista dos candidatos aptos à eleição 

 

20/08/2019 

22 Reunião para firmar compromisso e ter conhecimento formal das regras de 

campanha e indicação de 1 (um) fiscal por candidato 

22/08/2019 

23 Realização do sorteio de 3 (três) fiscais indicados pelos candidatos 22/08/2019 

 

 

LEIA-SE: 

 

10 Divulgação do Gabarito da avaliação de conhecimentos específicos sobre o 

ECA 

10/07/2019 

11 Apresentação dos recursos das avaliações de conhecimentos específicos sobre 

o ECA 

11/07/2019 á 

12/07/2019 

13 Análise dos recursos apresentados referente à avaliação de conhecimentos 

específicos sobre o ECA 

15/07/2019 e 

16/07/2019 

14 Divulgação do resultado dos recursos apresentados referente à avaliação de 

conhecimentos específicos sobre o ECA e lista preliminar dos aprovados 

17/07/2019 

15 Apresentação dos recursos referente à lista preliminar dos aprovados na 

avaliação de conhecimentos específicos sobre o ECA 

18/07/2019 a 

22/07/2019 

16 Análise dos recursos apresentados referente à lista de aprovados 23/07/2019 a 

25/07/2019 

17 Divulgação do resultado dos recursos e lista FINAL dos aprovados na 

avaliação de conhecimentos específicos 

29/07/2019 

18  Terceira Etapa: Realização da Avaliação Psicológica  01/08/2019 

19 Divulgação do resultado da avaliação psicológica 07/08/2019 

20 Apresentação dos recursos da avaliação psicológica 08 e 09/08/2019  

21 Análise dos recursos da avaliação psicológica 12/08/2019 a 

15/08/2019  

22 Divulgação do resultado dos recursos da avaliação psicológica 16/08/2019 

23 Prazo para análise e aprovação dos documentos dos candidatos pelo Ministério 

Publico  

19/08/2019 a 

21/08/2019 

24 Publicação do Edital com a lista dos candidatos aptos à eleição 22/08/2019 
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25 Reunião para firmar compromisso e ter conhecimento formal das regras de 

campanha e indicação de 1 (um) fiscal por candidato 

26/08/2019 

26 Realização do sorteio de 3 (três) fiscais indicados pelos candidatos 26/08/2019 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

 

 

 

Monte Aprazível/SP, 12 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Manuela Marchiori Zanella 

Presidente do CMDCA 


