
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE – CMDCA  

 

 

Edital n. 01/2022/CMDCA 

 

Retoma o processo de escolha dos membros suplentes do Conselho 

Tutelar de Bom Jesus – SC e altera datas do Calendário;  

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de BOM JESUS, 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 nº. 723/2019, considerando a diminuição das taxas de mortalidade e 

letalidade em decorrência de Covid-19 e o consequente avanço da vacinação contra a 

Covid-19 em Santa Catarina. 

 

RESOLVE: 

 

Retomar o processo de escolha dos membros suplentes do Conselho Tutelar de Bom Jesus 

– SC e alterar as datas do Calendário disposto no Edital nº 02/2020/CMDCA, conforme 

segue. 

 

1. DA ALTERAÇÃO DE DATAS  

1.1 Considerando a retomada do processo de escolha dos membros suplentes do Conselho 

Tutelar de Bom Jesus – SC e considerando a necessidade de nova data para o pleito 

eleitoral, altera-se o calendário inicialmente previsto. 

 

2. DA ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO 

 

Onde se lê: 

Data Etapa 

25/11/2019 Publicação do Edital 

26/11 a 

09/01/2020 

Prazo para registro das candidaturas (Inscrições) 

10/01/2020 Análise do pedido de registro das candidaturas pela CEE 

13/01/2020 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 

indeferidos, pela CEE 

14/01/2020  Prazo para interposição de recurso junto ao CMDCA, bem como 

à população para impugnar candidato juntamente no CMDCA 

16/01/2020 Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos interpostos 
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pelos candidatos, bem como, de edital informando o nome de 

todos os candidatos cuja inscrição foi deferida e que estarão 

aptos a participar da capacitação e prova objetiva 

21/01/2020 das 

8:30 as 11:30 

Mini curso dos candidatos habilitados 

21/01/2020 das 

13h às 17h 

Realização da prova e divulgação do gabarito provisório 

22/01/2020 das 

8:30 as 11:30 

Avaliação Psicológica 

24/01/2020 Divulgação dos resultados provisórios 

27 e 28/01/2020 Recurso dos candidatos não aprovados 

30/01/2020 Divulgação dos resultados e gabarito oficial, constando o nome 

dos candidatos habilitados a participarem do processo eleitoral 

01/02 a 

28/03/2020 

Campanha Eleitoral 

12/03/2020 Indicação pelo candidato, por escrito, de 01 (um) fiscal para o 

local de votação, encaminhando o nome e a cópia do 

documento de identidade deste à Comissão Especial Eleitoral 

17/03/2020 às 

14h 

Sessão de apresentação dos candidatos habilitados 

29/03/2020 Eleição 

31/03/2020 Publicação da apuração 

 

Leia-se: 

Data Etapa 

25/11/2019 Publicação do Edital 

26/11 a 

09/01/2020 

Prazo para registro das candidaturas (Inscrições) 

10/01/2020 Análise do pedido de registro das candidaturas pela CEE 

13/01/2020 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 

indeferidos, pela CEE 

14/01/2020  Prazo para interposição de recurso junto ao CMDCA, bem como 

à população para impugnar candidato juntamente no CMDCA 
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16/01/2020 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 e que estarão 

aptos a participar da capacitação e prova objetiva 

21/01/2020 das 

8:30 as 11:30 

Mini curso dos candidatos habilitados 

21/01/2020 das 

13h às 17h 

Realização da prova e divulgação do gabarito provisório 

22/01/2020 das 

8:30 as 11:30 

Avaliação Psicológica 

24/01/2020 Divulgação dos resultados provisórios 

27 e 28/01/2020 Recurso dos candidatos não aprovados 

30/01/2020 Divulgação dos resultados e gabarito oficial, constando o nome 

dos candidatos habilitados a participarem do processo eleitoral 

11/04 a 

04/06/2022 

Campanha Eleitoral 

18 a 20/05/2022 Indicação pelo candidato, por escrito, de 01 (um) fiscal para o 

local de votação, encaminhando o nome e a cópia do 

documento de identidade deste à Comissão Especial Eleitoral 

26/05/2022 às 

14h 

Sessão de apresentação dos candidatos habilitados 

05/06/2022 Eleição 

07/06/2022 Publicação da apuração 

 

Bom Jesus/SC, 07 de abril de 2022. 

 

Eliane Maria Trevisan Cassol 
Presidente do CMDCA 
 


