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1º RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ELEIÇÃO UNIFICADA PARA 

O CONSELHO TUTELAR Nº 001/2019 DE 05/04/2019 

 

 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA, no uso de suas atribuições, torna pública a seguinte retificação ao Edital 

supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

 

1. No item 1, Do processo de escolha, subitem 1.1, ONDE SE LÊ:  

 

...alterada pela Lei Municipal de nº 1.072, de 20 de novembro de 2012, ... 

 

LEIA-SE: 

 

...alterada pela Lei Municipal de nº 1.072, de 20 de novembro de 2012 e nº 1.527, de 08 

de abril de 2019, ... 

 

 

2. No item 3, Dos requisitos básicos exigidos aos candidatos a membro do 

Conselho Tutelar, ACRESCENTA-SE: 

 

 

3.1.10 Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B. 

 

3.1.11 Estar no pleno gozo das aptidões física e mental para o exercício de conselheiro 

tutelar. 

 

3.1.12 Não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho 

Tutelar, nos últimos 05 (cinco) anos. 

 

3.2 O preenchimento dos requisitos legais deve ser demonstrado no ato da candidatura. 

 

3.3 Além do preenchimento dos requisitos indicados anteriormente, será obrigatória a 

aprovação em prova de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

3.3.1 A realização da prova mencionada no item anterior, bem como os respectivos 

critérios de aprovação, ficarão a cargo do CMDCA, que regulamentará através de 
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resolução específica e posterior publicação. 

 

3.4 É obrigatória a presença do candidato em 75% (setenta e cinco por cento) dos 

encontros da oficina preparatória para o processo seletivo de conselheiros tutelares, que 

será ofertada pelo CMDCA. 

 

3.4.1 A realização do curso preparatório mencionado no parágrafo anterior bem como os 

respectivos critérios de funcionamento, ficarão a cargo do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, que regulamentará através de resolução específica 

e posterior publicação. 

 

 

3. No item 7, Das etapas do processo de escolha, ONDE SE LÊ: 

 

 

7.2.4 Relação Geral dos Candidatos considerados aptos à concorrerem ao Processo 

Seletivo. 

 

7.2.4 Dia e local de votação. 

 

7.2.5 Resultado preliminar do pleito, logo após o encerramento da apuração. 

 

7.2.6 Resultado final do pleito, após o julgamento de eventuais impugnações. 

 

7.2.7 Termo de Posse. 

 

 

LEIA-SE: 

 

7.2.4 Relação de local, horário e critérios de aprovação da prova de conhecimentos 

específicos. 

 

7.2.5 Relação preliminar de resultados da prova de conhecimentos específicos e dos 

candidatos considerados habilitados. 

 

7.2.6 Relação definitiva de resultados da prova de conhecimentos específicos e dos 

candidatos considerados habilitados. 

 

7.2.7 Relação de local e horários de Oficina preparatória para o processo seletivo de 

conselheiros tutelares. 

 

7.2.8 Relação preliminar de participação da Oficina preparatória e dos candidatos 

considerados habilitados. 

 

7.2.9 Relação definitiva de participação da Oficina preparatória e dos candidatos 
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considerados habilitados. 

 

7.2.10 Relação Geral dos Candidatos considerados aptos à concorrerem ao Processo 

Seletivo. 

 

7.2.11 Dia e local de votação. 

 

7.2.12 Resultado preliminar do pleito, logo após o encerramento da apuração. 

 

7.2.13 Resultado final do pleito, após o julgamento de eventuais impugnações. 

 

7.2.14 Termo de Posse. 

 

 

4. No item 8, Da inscrição/entrega dos documentos, ACRESCENTA-SE: 

 

 

8.3.8 Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B. 

 

8.3.9 Atestado médico comprovando o pleno gozo das aptidões física e mental para o 

exercício de conselheiro tutelar. 

 

8.3.10 Declaração de não ter sido penalizado com a destituição da função de 

membro do Conselho Tutelar, nos últimos 05 (cinco) anos. 

 

 

5.No item 8, Da inscrição/entrega dos documentos, ONDE SE LÊ: 

 

 

8.4 As Declarações constantes nos itens 8.3.6 e 8.3.7 serão disponibilizadas no ato da 

inscrição e pelo site da Prefeitura Municipal de Águia Branca – ES: 

www.prefeituradeaguiabranca.com.br. 

 

 

LEIA-SE: 

 

8.6.1As Declarações constantes nos itens 8.3.6, 8.3.7 e 8.3.10 serão disponibilizadas no 

ato da inscrição e pelo site da Prefeitura Municipal de Águia Branca – ES: 

www.prefeituradeaguiabranca.com.br. 

 

 

6.No item ANEXO ÚNICO, ONDE SE LÊ: 

 

 

 

http://www.prefeituradeaguiabranca.com.br/
http://www.prefeituradeaguiabranca.com.br/
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CALENDÁRIO REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2019 DO CMDCA 

 

 FASE DO PROCESSO SELETIVO DATA 

01 Publicação do Edital. 05/04/2019 

02 Inscrições na sede do CRAS – Centro de Referência de 

Assistência Social “Rosani Cunha”. 

15/04/2019 à 03/05/2019 

03 Publicação da lista dos pré-candidatos. 06/05/2019 

04 Análise dos Requerimentos de inscrições com a 

documentação. 

06/05/2019 à 17/05/2019 

05 Publicação da lista dos pré-candidatos com inscrições 

deferidas, após análise de documentação. 

21/05/2019 

06 Impugnação de Candidatura qualquer cidadão. 22/05/2019 à 28/05/2019 

07 Notificação dos candidatos impugnados quanto ao prazo 

para defesa. 

29/05/2019 à 31/05/2019 

08 Apresentação de defesa do candidato impugnado. 03/06/2019 à 07/06/2019 

09 Análise e decisão dos pedidos de impugnação. 10/06/2019 à 14/06/2019 

10 Interposição do recurso a Plenária do CMDCA. 17/06/2019 à 19/06/2019 

11 Análise e decisão dos recursos. 24/06/2019 

12 Publicação da relação definitiva dos candidatos 

considerados habilitados, após o julgamento de eventuais 

impugnações. 

25/06/2019 

13 Publicação da lista definitiva dos candidatos habilitados 

com inscrição deferida, em ordem alfabética e com seus 

respectivos números para campanha e início do prazo 

para realização da campanha eleitoral pelos candidatos. 

02/08/2019 

14 Reunião com os candidatos habilitados, CMDCA e 

Ministério Público. 

06/08/2019 

15 Dia da votação. 06/10/2019 

16 Divulgação do resultado da votação. 07/10/2019 

17 Prazo para impugnação do resultado da eleição. 08/10/2019 à 14/10/2019 

18 Julgamento das impugnações ao resultado da eleição. 15/10/2019 à 21/10/2019 

19 Publicação do resultado do julgamento das impugnações ao 

resultado da eleição. 

22/10/2019 

20 Prazo para recurso quanto ao julgamento dos recursos 

interpostos contra resultado da eleição. 

23/10/2019 à 29/10/2019 

21 Publicação do resultado do julgamento dos recursos. 30/10/2019 

22 Proclamação do resultado final da eleição. 05/11/2019 

23 Posse e diplomação dos eleitos. 10/01/2020 
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LEIA-SE: 

 

 

CALENDÁRIO REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2019 DO CMDCA 

 

 

 FASE DO PROCESSO SELETIVO DATA 

01 Publicação do Edital. 05/04/2019 

02 Inscrições na sede do CRAS – Centro de Referência de 

Assistência Social “Rosani Cunha”. 

15/04/2019 à 03/05/2019 

03 Publicação da lista dos pré-candidatos. 06/05/2019 

04 Análise dos Requerimentos de inscrições com a 

documentação. 

06/05/2019 à 17/05/2019 

05 Publicação da lista dos pré-candidatos com inscrições 

deferidas, após análise de documentação. 

21/05/2019 

06 Impugnação de Candidatura qualquer cidadão. 22/05/2019 à 28/05/2019 

07 Notificação dos candidatos impugnados quanto ao prazo 

para defesa. 

29/05/2019 à 31/05/2019 

08 Apresentação de defesa do candidato impugnado. 03/06/2019 à 07/06/2019 

09 Análise e decisão dos pedidos de impugnação. 10/06/2019 à 14/06/2019 

10 Interposição do recurso a Plenária do CMDCA. 17/06/2019 à 19/06/2019 

11 Análise e decisão dos recursos. 24/06/2019 

12 Publicação da relação definitiva dos candidatos 

considerados habilitados, após o julgamento de eventuais 

impugnações. 

25/06/2019 

13 Publicação da relação de local, horário e critérios de 

aprovação da prova de conhecimentos específicos. 

25/06/2019 

14 Realização da Prova 27/06/2019 

15 Publicação de relação preliminar de resultados da prova de 

conhecimentos específicos e dos candidatos considerados 

habilitados. 

04/07/2019 
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16 Prazo para recurso da prova de conhecimentos específicos. 05/07/2019 

17 Análise e decisão dos recursos referente à prova de 

conhecimentos específicos. 

08/07/2019 a 09/07/2019 

18 Publicação de relação definitiva de resultados da prova de 

conhecimentos específicos e dos candidatos considerados 

habilitados. 

10/07/2019 

19 Publicação de relação de local e horários de Oficina 

preparatória para o processo seletivo de conselheiros 

tutelares 

10/07/2019 

20 Realização da Oficina Preparatória 15/07/2019 à 19/07/2019 e 

22/07/2019 à 26/07/2019 

21 Publicação de relação preliminar de participação da Oficina 

preparatória e dos candidatos considerados habilitados. 

30/07/2019 

22 Prazo para recurso da Oficina preparatória 31/07/2019 

23 Análise e decisão dos recursos referente à Oficina 

preparatória 

01/08/2019 

24 Publicação de relação definitiva de participação da Oficina 

preparatória e dos candidatos considerados habilitados. 

02/08/2019 

25 Publicação da lista definitiva dos candidatos habilitados 

com inscrição deferida, em ordem alfabética e com seus 

respectivos números para campanha e início do prazo 

para realização da campanha eleitoral pelos candidatos. 

02/08/2019 

26 Reunião com os candidatos habilitados, CMDCA e 

Ministério Público. 

06/08/2019 

27 Dia da votação. 06/10/2019 

28 Divulgação do resultado da votação. 07/10/2019 

29 Prazo para impugnação do resultado da eleição. 08/10/2019 à 14/10/2019 

30 Julgamento das impugnações ao resultado da eleição. 15/10/2019 à 21/10/2019 

31 Publicação do resultado do julgamento das impugnações ao 

resultado da eleição. 

22/10/2019 

32 Prazo para recurso quanto ao julgamento dos recursos 23/10/2019 à 29/10/2019 
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interpostos contra resultado da eleição. 

33 Publicação do resultado do julgamento dos recursos. 30/10/2019 

34 Proclamação do resultado final da eleição. 05/11/2019 

35 Posse e diplomação dos eleitos. 10/01/2020 

 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

Águia Branca/ES, 09 de abril de 2019. 

 

 

 

ELIZANGELA LOTERIO 

PRESIDENTE DO CMDCA 


