
 

 

(*) 3ª RETIFICAÇÃO AO EDITAL CMDCA Nº 001/2019 

 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança do 

Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conforme deliberação da 

Comissão Especial Eleitoral do CMDCA, resolve RETIFICAR o edital 001/2019, 

publicado em 08/04/2019, que trata da escolha dos Conselheiros Tutelares 

para atuarem no Conselho Tutelar do Município de Francisco Beltrão – PR, 

período janeiro de 2020 a janeiro de 2024, conforme alterações a seguir: 

No que se refere ao item 8, que trata das homologações das inscrições 

das candidaturas.  

ONDE SE LÊ: 

8.11 A publicação da lista dos candidatos impugnados pela população e 

avaliados pela Comissão Especial Eleitoral deverá se dar até dia 01de julho de 

2019.  

8.12 Os candidatos impugnados poderão interpor recurso junto a 

Comissão Especial Eleitoral até o dia 04 de julho de 2019, que deverá se 

manifestar em 24 horas.  

8.13 No caso de manutenção da impugnação pela Comissão Especial 

Eleitoral, o candidato poderá interpor recurso dirigido ao Conselho Municipal 



 

dos Direitos da Criança e do Adolescente no período de 08 de julho a 10 de 

julho de 2019. 

8.14 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

após deliberação sobre os recursos interpostos, publicará a lista final dos 

candidatos aptos a participar da prova preambular no dia 12 de julho de 2019. 

 

PASSA-SE A LER:  

8.11 A publicação da lista dos candidatos impugnados pela população e 

avaliados pela Comissão Especial Eleitoral deverá se dar até dia 04 de julho de 

2019.  

8.12 Os candidatos impugnados poderão interpor recurso junto a 

Comissão Especial Eleitoral até o dia 08 de julho de 2019, que deverá se 

manifestar em 24 horas.  

8.13 No caso de manutenção da impugnação pela Comissão Especial 

Eleitoral, o candidato poderá interpor recurso dirigido ao Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente no período de 10 de julho a 12 de 

julho de 2019. 

8.14 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

após deliberação sobre os recursos interpostos, publicará a lista final dos 

candidatos aptos a participar da prova preambular no dia 17 de julho de 2019. 



 

 

No que se refere ao item 10, que da propaganda eleitoral 

 

ONDE SE LÊ: 

10.11 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 27 de agosto de 2019, em horário e local a 

serem definidos. 

 

PASSA-SE A LER: 

10.11 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 29 de agosto de 2019, em horário e local a 

serem definidos. 

 

No que se refere ao item 14, que trata do calendário. 

ONDE SE LÊ: 



 

Data Etapa 

08/04/2019 Publicação do Edital 

22/04 a 

24/05/2019 

Prazo para registro das candidaturas 

27 a 31/05/2019 Análise do pedido de registro das candidaturas, pela 

CEE. 

03/06/2019 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos 

e indeferidos, pela CEE. 

04 a 11/06/2019 Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao 

candidato inabilitado. 

17/06/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos 

interpostos pelos candidatos. 

18 e 19/06/2019 Prazo para o candidato indeferido proceder interposição 

de recurso junto ao CMDCA. 



 

25/06/2019 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. 

26 a 28/06/2019 Prazo para impugnação das candidaturas junto a CEE, 

pela população geral. 

01/07/2019 Publicação da lista dos candidatos impugnados pela 

população e avaliados pela CEE 

02 a 04/07/2019 Prazo aos candidatos impugnados para interposição de 

recurso junto à CEE. 

05/07/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos 

interpostos pelos candidatos. 

08 a 10/07/2019 Prazo para os candidatos impugnados pela CEE, para 

interposição de recurso junto ao CMDCA. 

12/07/2019 Publicação da lista dos candidatos aptos a participarem 



 

da prova. 

04/08/2019 Realização da prova. 

05/08/2019 Divulgação do gabarito preliminar. 

06/08/2019 Divulgação do gabarito e resultados oficiais da prova. 

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

20/08/2019 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA. 

27/08/2019 Sessão de apresentação dos candidatos habilitados. 

05/09/2019 Divulgação dos locais de votação. 

06/10/2019 Eleição. 

07/10/2019 Publicação da apuração. 

10/01/2020 Posse. 

 



 

PASSA-SE A LER: 

Data Etapa 

08/04/2019 Publicação do Edital 

22/04 a 

24/05/2019 

Prazo para registro das candidaturas 

27 a 31/05/2019 Análise do pedido de registro das candidaturas, pela 

CEE. 

03/06/2019 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos 

e indeferidos, pela CEE. 

04 a 11/06/2019 Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao 

candidato inabilitado. 

17/06/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos 

interpostos pelos candidatos. 

18 e 19/06/2019 Prazo para o candidato indeferido proceder interposição 



 

de recurso junto ao CMDCA. 

25/06/2019 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. 

26 a 28/06/2019 Prazo para impugnação das candidaturas junto a CEE, 

pela população geral. 

04/07/2019 Publicação da lista dos candidatos impugnados pela 

população e avaliados pela CEE 

05 a 08/07/2019 Prazo aos candidatos impugnados para interposição de 

recurso junto à CEE. 

09/07/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos 

interpostos pelos candidatos. 

10 a 12/07/2019 Prazo para os candidatos impugnados pela CEE, para 

interposição de recurso junto ao CMDCA. 



 

17/07/2019 Publicação da lista dos candidatos aptos a participarem 

da prova. 

04/08/2019 Realização da prova. 

05/08/2019 Divulgação do gabarito preliminar. 

06/08/2019 Divulgação do gabarito e resultados oficiais da prova. 

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

20/08/2019 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA. 

29/08/2019 Sessão de apresentação dos candidatos habilitados. 

05/09/2019 Divulgação dos locais de votação. 

06/10/2019 Eleição. 

07/10/2019 Publicação da apuração. 



 

10/01/2020 Posse. 

 

 

Francisco Beltrão – PR, 01 de julho  de 2019. 

 
 

 


