CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA
Av: Inocêncio Lima, 631- Centro – Custodia- PE CEP: 56640-000
Telefone: (87) 3848-1069 - email:sec.acaosocialpmc@hotmail.com

EVENTOS BÁSICOS

DATA

Publicação do Edital do Processo de escolha de

05/04/19

Conselheiros Tutelares do Município de Custódia-PE.
Período de Inscrição provisórias na sede do CMDCA no

08/04/19 a 03/05/2019

horário das 8:00h ás 13:00h
Publicação das inscrições provisórias

09/05/2019

Período de impugnações das inscrições provisórias

10/05/2019 a
14/05/2019

Análise e resposta das impugnações das inscrições

15/05/19 a 29/05/19

provisórias
Prazo para recursos junto ao CMDCA das decisões acerca

31/05/19 a 05/06/19

das impugnações das inscrições provisórias
Divulgação do resultado dos recursos

11/06/19

Publicação da lista definitiva dos candidatos com inscrição

11/06/19

deferida, em ordem alfabética
Convocação para avaliação psicológica

17/06/19

Período destinado a avaliação psicológica

18/06/19 a 19/06/19

Divulgação dos candidatos considerado aptos

25/06/19

Período de recurso dos resultados da avaliação

26/06/19

psicológicas
Analise dos recursos dos resultados das avaliações

27/06/19

psicológicas
Publicação da lista definitiva dos candidatos aptos a prova

28/06/19

de conhecimentos específicos
Divulgação do local e horário de realização da prova, no

Até o dia 28/06/19

mural do CMDCA.
Requerimento de condições especiais para realização da

01/07/19

prova
Prova Objetiva

07/07/19

Divulgação do Gabarito preliminar

10/07/19

Período de recursos do gabarito preliminar

11/07/19 a 12/07/19

Período de análise dos recursos do gabarito preliminar

15/07/19 a 16/07/19

Divulgação do resultado dos recursos

17/07/19
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Divulgação dos candidatos aptos ao processo eleitoral

18/07/19

Período de Campanha

01/09/19 a 30/09/19

Divulgação dos locais de votação

02/10/19

Eleição das 08:00 manhã a 16:00 tarde

06/10/19

Apuração dos votos e apresentação dos resultados da

06/10/19

votação
Divulgação oficial do resultado da votação

06/10/19

Período de recurso do resultado da votação

07/10/19 a 11/10/19

Período de avaliação dos recursos do resultado da votação

14/10/19 a 25/10/19

Divulgação do resultado dos recursos

17/10/19

Divulgação do resultado final da eleição

28/10/19

Convocação dos eleitos e seus respectivos suplentes para

29/10/19

o curso de capacitação com divulgação do local, data e
horário
Posse dos Conselheiros
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