
 

 

 

EDITAL PÚBLICO Nº 03/2019 

 

Retificação do Edital Público nº 01/2019 do Processo de 

Escolha Unificado do Conselho Tutelar Nova Veneza. 

 

Fátima de Sousa Damin, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Nova Veneza, SC, no uso de suas atribuições legais, torna público a 

retificação ao Edital nº 01/2019, de 15 de abril de 2019. 

Desse modo, a retificação apresentada a seguir faz com que o Edital nº 01/2019 passe a 

ter a redação abaixo especificada, permanecendo inalterados os demais itens nele 

expressos. 

 

1. RETIFICAÇÃO 

 

1.1 No subitem 7.15 ONDE SE LÊ: 

“Entre os dias 20 (vinte) e 21 (vinte e um) de julho de 2019 será realizada a capacitação 

dos candidatos considerados aptos”, 

LEIA-SE: 

“No dia 22 (vinte e dois) de julho de 2019 será realizada a capacitação dos candidatos 

considerados aptos”. 

2. DO CALENDÁRIO 

Data Etapa 

15/04/2019 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 à 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. 

28/06/2019 a 04/07 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. 

22/07/2019 Capacitação dos candidatos  

28/07/2019 Realização da prova 

12/08/2019 Divulgação dos resultados 

13 e 14/08/2019 Recurso dos candidatos não aprovados 

19/08/2019 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA 

05/09/2019 Divulgação dos locais e votação  

05/09/2019 Sessão de apresentação dos candidatos habilitados 

06/10/2019 Eleição 

07/10/2019 Publicação da apuração  

10/01/2020 Posse 

 

3. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

3.1 Ficam mantidas todas as demais condições do Edital do Processo de Escolha 

Unificado do Conselho Tutelar (Edital nº 01/2019). 

 



 

 

Nova Veneza, SC,  25  de junho de 2019. 

 

 

Fátima de Sousa Damin 

Presidente do CMDCA 

 


