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PODER EXECUTIVO
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Até 28/06

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE
CMDCA – JOÃO CÂMARA/RN
RETIFICAÇÃO DO EDITAL CMDCA N° 001/2019

Publicação de relação definitiva de
candidaturas
deferidas, inclusive com o julgamento
dos recursos
pelo CMDCA

08
09

20 e 21/06
Até 28/06

Torna público a Retificação do Edital do Processo de
Escolha Unificado para Membros do Conselho
Tutelar do município de João Câmara/RN para o
quadriênio 2020/2024.
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Recursos para o CMDCA
Publicação de relação definitiva de
candidaturas
deferidas, inclusive com o julgamento
dos recursos
pelo CMDCA
Remessa
pelos
CMDCAs
ao
CONSEC de
informações sobre o número de
candidatos que se
submeterão à prova de conhecimentos

PUBLICAÇÕES DIVERSAS

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) através da Comissão Especial Eleitoral disciplinado
com base na Lei Municipal n°498/2015, Lei nº 8.069/90 (ECA),
na Resolução 152/2012 do CONANDA, na Resolução nº
170/2014 do CONANDA, na Resolução 102/2015 do CONSEC,
e na Resolução nº 004/2019 do CMDCA, formada para articular
o processo de escolha unificado dos membros do Conselho
Tutelar, tendo em vista a sanção presidencial do Projeto de Lei
nº 1.783/2019, e a consequente publicação da Lei nº
13.824/2019 no Diário Oficial da União no dia 10/05/2019 –
que, modificando o art. 132, da Lei nº 8.069/1990, agora
permite a recondução ilimitada ao cargo de conselheiro
tutelar, mediante novos processos de escolha –, bem como,
casos de desconformidades identificadas no edital no que diz
respeito a requisitos de candidatura - traz as seguintes
modificações:
1 – Reabre o prazo de inscrições, permitindo a inscrição ou o
registro de candidatura de conselheiros tutelares que estejam em
exercício do segundo mandato e possuam interesse em concorrer
a mais uma recondução, mas também para os interessados em
geral, a fim de garantir o amplo acesso ao pleito daqueles que
preencham os requisitos legais, observando-se os prazos e o
calendário sugeridos no promovendo, assim, alteração do
calendário na forma a seguir:
PROVIDÊNCIA
Reabertura do prazo de inscrições (05
01
dias)
Publicação da relação preliminar e
02
geral de inscritos
Impugnação de candidatura (05 dias)
03
Apresentação defesa do candidato
04
impugnado (05
dias)
05
06

Julgamento de Impugnações pela
CEE
Publicação de lista de candidatos
habilitados

PRAZO
20 a 24/05
28/05
29/05 a 03/06
10 a 14/06

Até 03/07

2 – Retira-se a obrigatoriedade da entidade que emite a
declaração da atuação do candidato de ter o registro no CMDCA,
posto no item 3.5 no edital;
3 - Exame de conhecimento específico, será realizado no dia
07/07/2019, no horário de 08h às 12h.
4 – Será acrescido no respectivo edital, conforme a Lei
Municipal n° 498/2015, o regime de trabalho, de forma a atender
às atividades, em carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
5 - Retifica-se a letra G do item 4.4, no que diz respeito ao
tempo de atuação do candidato, que consta no edital de 1 (um)
ano e passa para 6 (seis) meses de atividades na área da infância
e adolescência.
Ana Íris Moreira de Lima
Presidente da Comissão Eleitoral Especial
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