
                                         

 

 

 

RETIFICAÇÃO nº. 02, do Edital nº. 02/2019/CMDCA, que trata das inscrições para o processo de 

escolha dos membros do Conselho Tutelar de São Joaquim. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Joaquim, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o disposto no art. 132 e 139 da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), na Resolução Conanda n. 170/2014, e na Lei Municipal n. 4.613/2019, retifica parcialmente o 

Edital nº. 02/2019/CMDCA, que abre as inscrições para a escolha suplementar dos membros do Conselho 

Tutelar para atuarem no Conselho Tutelar do Município de São Joaquim, e dá outras providências. 

 

1. Onde se lê: 

6. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DAS CANDIDATURAS 

6.9 No dia 10 (dez) de novembro de 2019 será realizada a capacitação dos candidatos considerados habilitados, 

em horário e local a ser divulgado posteriormente pela CEE. 

 

LEIA-SE: 

6.9 No dia 23 (vinte e três) de novembro de 2019 será realizada a capacitação dos candidatos 

considerados habilitados, em horário e local a ser divulgado posteriormente pela CEE. 

 

2. Onde se lê: 

6.10  No dia 17 (dezessete) de novembro de 2019, das 13h às 17h, será realizada a prova de conhecimento 

sobre o Direito da Criança e do Adolescente, sobre o Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e 

Adolescentes e sobre informática básica, para a qual o candidato deve obter a nota mínima de 7,0 (sete), em 

horário e local a ser divulgado posteriormente pela CEE. 

 

LEIA-SE 

6.10  No dia 24 (vinte e quatro) de novembro de 2019, das 13h às 17h, será realizada a prova de 

conhecimento sobre o Direito da Criança e do Adolescente, sobre o Sistema de Garantia de Direitos das 

Crianças e Adolescentes e sobre informática básica, para a qual o candidato deve obter a nota mínima de 

7,0 (sete), em horário e local a ser divulgado posteriormente pela CEE. 

 

3. Onde se lê:  

6.10.1 No dia 17 (dezessete) de novembro de 2019, a partir das 20h, será divulgado o gabarito provisório.  

 

LEIA-SE 

 



                                         

 

 

6.10.1 No dia 24 (vinte e quatro) de novembro de 2019, a partir das 20h, será divulgado o gabarito 

provisório.  

 

4. Onde se lê:  

6.11  A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 19 (dezenove) de novembro de 2019, sendo possível a 

interposição de recurso pelos candidatos no período de 20 (vinte) e 21 (vinte e um) de novembro de 2019, no 

Diário Oficial dos Municípios – DOM, na página eletrônica do município www.saojoaquim.sc.gov.br, e nos 

murais da Secretaria Municipal de Assistência Social e na Prefeitura Municipal de São Joaquim. 

 

LEIA-SE 

6.11  A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2019, sendo possível 

a interposição de recurso pelos candidatos no dia de 27 (vinte e sete) de novembro de 2019, no Diário 

Oficial dos Municípios – DOM, na página eletrônica do município www.saojoaquim.sc.gov.br, e nos 

murais da Secretaria Municipal de Assistência Social e na Prefeitura Municipal de São Joaquim. 

 

5. Onde se lê: 

6.12 No dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2019 ocorrerá a divulgação dos resultados e gabarito oficial, 

bem como a convocação dos candidatos habilitados a realizar a avaliação psicológica e análise da investigação 

social e criminal, no Diário Oficial dos Municípios – DOM, na página eletrônica do município 

www.saojoaquim.sc.gov.br, e nos murais da Secretaria Municipal de Assistência Social e na Prefeitura 

Municipal de São Joaquim. 

 

LEIA-SE: 

6.12 No dia 28 (vinte e oito) de novembro de 2019 ocorrerá a divulgação dos resultados e gabarito oficial, 

bem como a convocação dos candidatos habilitados a realizar a avaliação psicológica e análise da 

investigação social e criminal, no Diário Oficial dos Municípios – DOM, na página eletrônica do 

município www.saojoaquim.sc.gov.br, e nos murais da Secretaria Municipal de Assistência Social e na 

Prefeitura Municipal de São Joaquim. 

 

6. Onde se lê: 

6.13 Entre os dias 26 (vinte e seis) a 28 (vinte e oito) de novembro de 2019 serão realizadas as avaliações 

psicológicas e análise da investigação social e criminal dos candidatos considerados habilitados, em horário e 

local a ser divulgado posteriormente pela CEE. 

 

LEIA-SE: 

http://www.saojoaquim.sc.gov.br/
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6.14 No dia 29 (vinte e nove) de novembro de 2019 serão realizadas as 

avaliações psicológicas e análise da  

 

 

investigação social e criminal dos candidatos considerados habilitados, em horário e local a ser 

divulgado posteriormente pela CEE. 

 

7. Onde se lê: 

6.14 No dia 29 (vinte e nove) de novembro de 2019 será publicado o edital com o nome dos candidatos 

habilitados a participarem do processo eleitoral, no Diário Oficial dos Municípios – DOM, na página eletrônica 

do município www.saojoaquim.sc.gov.br, e nos murais da Secretaria Municipal de Assistência Social e na 

Prefeitura Municipal de São Joaquim. 

 

LEIA-SE: 

6.14 No dia 02 (dois) de dezembro de 2019 será publicado o edital com o nome dos candidatos habilitados 

a participarem do processo eleitoral, no Diário Oficial dos Municípios – DOM, na página eletrônica do 

município www.saojoaquim.sc.gov.br, e nos murais da Secretaria Municipal de Assistência Social e na 

Prefeitura Municipal de São Joaquim. 

 

8. Onde se lê: 

7. DA PROPAGANDA ELEITORAL 

7.1 Toda propaganda eleitoral será realizada pelos candidatos, no período de 30 (trinta) de novembro a 13 

(treze) de dezembro de 2019, imputando-lhes responsabilidades nos excessos praticados por seus simpatizantes. 

 

LEIA-SE: 

7. DA PROPAGANDA ELEITORAL 

7.1 Toda propaganda eleitoral será realizada pelos candidatos, no período de 03 (três) de dezembro a 13 

(treze) de dezembro de 2019, imputando-lhes responsabilidades nos excessos praticados por seus 

simpatizantes. 

 

9. Onde se lê: 

7.12 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente organizará sessão aberta a toda a 

comunidade para a apresentação dos candidatos habilitados, no dia 03 (três) de dezembro de 2019, em horário e 

local a ser divulgado posteriormente pelo CMDCA. 

 

LEIA-SE 

7.12 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente organizará sessão aberta a toda a 

http://www.saojoaquim.sc.gov.br/
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comunidade para a apresentação dos candidatos habilitados, no dia 10 (dez) de 

dezembro de 2019, em horário e local a ser divulgado posteriormente pelo CMDCA. 

 

 

10. Onde se lê: 

8. DA ELEIÇÃO 

8.3 Os locais de votação serão definidos pela Comissão Especial Eleitoral até o dia 29 (vinte e nove) de 

novembro de 2019, sendo publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM, na página eletrônica do 

município www.saojoaquim.sc.gov.br, e nos murais da Secretaria Municipal de Assistência Social e na 

Prefeitura Municipal de São Joaquim. 

 

LEIA-SE: 

8.3 Os locais de votação serão definidos pela Comissão Especial Eleitoral até o dia 02 (dois) de dezembro 

de 2019, sendo publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM, na página eletrônica do município 

www.saojoaquim.sc.gov.br, e nos murais da Secretaria Municipal de Assistência Social e na Prefeitura 

Municipal de São Joaquim. 

 

11. Onde se lê: 

Data Etapa 

10/11/2019 Capacitação dos candidatos habilitados. 

17/11/2019 Realização da prova e divulgação do gabarito provisório. 

19/11/2019 Divulgação dos resultados. 

20 e 21/11/2019 Recurso dos candidatos não aprovados. 

25/11/2019 Divulgação dos resultados e gabarito oficial 

25/11/2019 Convocação dos candidatos habilitados a realizar a avaliação 

psicológica e análise da investigação social e criminal 

26 a 28/11/2019 Realização da Avaliação Psicológica e análise da investigação 

social e criminal  

29/11/2019 Publicação do Edital com o nome dos candidatos habilitados a 

participarem do Processo Eleitoral. 

29/11/2019 Divulgação dos locais de votação  

30/11 a 13/12/2019 Campanha Eleitoral 

03/12/2019 Sessão de apresentação dos candidatos habilitados 

 

LEIA-SE:  

Data Etapa 
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23/11/2019 Capacitação dos candidatos habilitados. 

24/11/2019 Realização da prova e divulgação do gabarito provisório. 

26/11/2019 Divulgação dos resultados. 

27/11/2019 Recurso dos candidatos não aprovados. 

28/11/2019 Divulgação dos resultados e gabarito oficial 

28/11/2019 Convocação dos candidatos habilitados a realizar a 

avaliação psicológica e análise da investigação social e 

criminal 

29/11/2019 Realização da Avaliação Psicológica e análise da 

investigação social e criminal  

02/12/2019 Publicação do Edital com o nome dos candidatos habilitados 

a participarem do Processo Eleitoral. 

02/12/2019 Divulgação dos locais de votação  

03/12 a 13/12/2019 Campanha Eleitoral 

10/12/2019 Sessão de apresentação dos candidatos habilitados 

 

São Joaquim, 08 de novembro de 2019. 

 

 

 

Karimi Perpetua de Abreu Haidar 

Coordenadora do CMDCA 

 

 

 

 


