CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DO MUNICIPIO DE WITMARSUM/SC

EDITAL de 01/2021/CMDCA - Processo de Escolha Suplementar dos Membros do Conselho
Tutelar
MODALIDADE: 2ª Retificação do edital, passando a seguir as seguintes datas em negrito.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRIETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no
uso de suas atribuições legais, considerando o disposto do art. 132 e 139 da Lei Federal nº
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Resolução Conanda nº 170/2014 e Na Lei
Municipal nº 1562/2019, TORNA PÚBLICO, a 2ª Retificação do edital, passando a seguir as datas
em negrito.
1- Retifica-se: o calendário simplicado para o processo de escolha suplementar dos membros

do Conselho Tutelar, passando a seguir as seguintes datas em negrito:
18/05/2021

Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e
indeferidos, pela Comissão Especial Eleitoral.

19 a 21/05/2021

Prazo ao candidato indeferido e à população para proceder
interposição de recurso e impugnação de candidatura junto ao
CMDCA.
Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos interpostos
pelos candidatos e pela população, bem como de edital
informando o nome de todos os candidatos cuja inscrição foi
deferida e que estão aptos a participar da capacitação e prova.
Capacitação de caráter obrigatório aos candidatos – Local:
Casa da Cidadania - Rua: Willy Pett, nº 29 – Centro, período
das 08h00min às 12h00min.
Realização da prova de caráter classificatório e eliminatório
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. Local: Casa da
Cidadania - Rua: Willy Pett, nº 29 – Centro, período das
08h00min às 12h00min.
Divulgação dos resultados
Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao candidato
não aprovado.
Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA, bem
como, os nomes dos candidatos habilitados a participarem do
processo eleitoral.

24/05/2021

29/05/2021

05/06/2021

07/06/2021
08 a 10/06/2021
11/06/2021

Witmarsum, 18 de Maio de 2021

CHARLES EDIR KOHLRAUSCH
Presidente do CMDCA

