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EDITAL DE RETIFICAÇÃO
PROCESSO DE ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO 
TUTELAR DE CAPIVARI, PARA O QUADRIÊNIO 2016-2020

O  Presidente  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Capivari  – 
CMDCA, torna pública a retificação do Edital de Convocação para o Processo de Escolha de Membros 
do Conselho Tutelar de Capivari, para o Quadriênio 2016-2020, de 30 de março de 2015, que passa a ter 
a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.

[...]

Artigo  15.  A inscrição somente  será  efetuada pessoalmente,  na  sede do Conselho Municipal  dos  
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, situada à Avenida Piratininga, 797 – Santa Terezinha, no 
período de 06 de abril a 04 de maio de 2015, e no período de   11 a 22 de maio de 2015  ,   das 9h00 às 11h30 
e das 13h30 às 16h30.

[...]

Artigo 21. Fica definido o seguinte calendário para o Processo de Escolha:

ETAPA PRAZO

Inscrições e entrega de documentos (1ª FASE) 06/04 a 04/05/2015

Inscrições e entrega de documentos (2ª FASE) 11/05 a 22/05/2015

Análise de pedidos de registro de candidatura 25 a 27/05/2015

Publicação da relação de candidatos inscritos 27/05/2015

Impugnação de candidatura 28/05 a 03/06/2015 

Notificação dos candidatos impugnados quanto ao prazo para defesa 08/06 a 10/06

Apresentação de defesa pelo candidato impugnado 11 a 15/06/2015

Divulgação dos locais e horários da prova eliminatória Até 13/06/2015

Análise e decisão dos pedidos de impugnação 16 a 18/06/2015

Interposição de recurso 19 a 23/06/2015

Análise e decisão dos recursos 24 a 25/06/2015

Publicação da relação dos candidatos impugnados 25/06/2015

Prova eliminatória 28/06/2015 (Domingo)

Divulgação do gabarito da prova eliminatória e da classificação geral Até 03/07/2015

Interposição de recurso 06 a 07/07/2015

Análise e decisão dos recursos 08 a 10/07/2015

Publicação dos candidatos habilitados 13/07/2015

Reunião para firmar compromisso Até 24/07/2015

Divulgação dos locais e horários do Processo de Escolha Até 19/09/2015

Processo de escolha (das 8 às 16 horas) 04/10/2015 (domingo)

Divulgação do resultado da escolha Imediatamente após a apuração

Diplomação e posse dos conselheiros 10/01/2016 (domingo)
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[...]

Artigo 22.  O CMDCA, por meio de sua Comissão Especial,  procederá à análise dos documentos 
apresentados, seguida da publicação no dia 27/05/2015 da relação dos candidatos inscritos.

[...]

Artigo 23. A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos inscritos poderá qualquer cidadão, 
acima de 18 (dezoito) anos e dotado de capacidade civil, requerer,  entre os dias  28/05 e 03/06  /2015  ,  ao 
CMDCA a impugnação de candidaturas, em petição devidamente fundamentada e assinada.

Artigo 24. O candidato que teve sua candidatura impugnada poderá apresentar defesa entre os dias 11 
e 15/06/2015.

Artigo  25.  A  Comissão  Especial  analisará  a  defesa  apresentada,  podendo  ouvir  testemunhas,  
determinar  a  juntada  de  documentos  e  realizar  diligências.  O resultado  da  análise  da  impugnação  pela 
Comissão Especial será divulgado entre os dias 16 e 18/06/2015.

Artigo 26.  O candidato considerado impugnado pela Comissão Especial poderá apresentar recurso 
entre os dias 19 e 23/06/2015.

Artigo 27. O resultado da análise do recurso pela Comissão Especial será divulgado entre os dias 24 e 
25/06/2015. A publicação da relação de candidatos impugnados será feita no dia 25/06/2015.

[...]

Capivari, 07 de maio de 2015.

Gamaliel Lourenço de Souza
Presidente do CMDCA


