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1ª RETIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 008/CMDCA-UBATUBA/18-19 

 

EDITAL/RESOLUÇÃO DO PROCESSO DE 

ESCOLHA EM DATA UNIFICADA E INSCRIÇÃO DE 

CANDIDATOS (AS) A CONSELHEIROS (AS) 

TUTELARES DO MUNICÍPIO DE UBATUBA/SP, 

QUADRIÊNIO 2020/2024. 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA, no uso de suas 

atribuições legais, torna pública a seguinte retificação da Resolução supracitada, cujas 

alterações estão a seguir elencadas: 

 

 

1. No item 10, DA INSCRIÇÃO, subitem 10.4, ONDE SE LÊ: 

 

10.4. As inscrições serão realizadas no período das 09h00 do dia 05 de julho de 2019 

às 16h00 horas do dia 26 de julho de 2019, de acordo com o prazo estabelecido no 

cronograma (Anexo I deste Edital/Resolução), mediante a entrega de todos os 

documentos indicados no item 11 deste Edital/Resolução. 

 

LEIA-SE: 

 

10.4. As inscrições serão realizadas no período das 09h00 do dia 05 de julho de 2019 

às 16h00 horas do dia 05 de agosto de 2019, de acordo com o prazo estabelecido no 

cronograma (Anexo I deste Edital/Resolução), mediante a entrega de todos os 

documentos indicados no item 11 deste Edital/Resolução. 

 

 

2. No item 11, DA APRESENTAÇÃO, DA ANÁLISE E DA CONFERÊNCIA DA 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, subitens 11.7, 11.9, ONDE SE LÊ: 

 

11.7. A análise da documentação apresentada será realizada no prazo de 05 (cinco) 

dias após o encerramento do prazo para recebimento da documentação pela 

Comissão Especial, conforme indicação no Anexo I deste Edital/Resolução 

(cronograma). 

 

11.9. O candidato não habilitado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contado da data da 

publicação respectiva, para apresentar recurso a Comissão Especial, que decidirá em 

igual prazo. 
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LEIA-SE: 

 

11.7. A análise da documentação apresentada será realizada no prazo de 02 (dois) 

dias após o encerramento do prazo para recebimento da documentação pela 

Comissão Especial, conforme indicação no Anexo I deste Edital/Resolução 

(cronograma). 

 

11.9. O candidato não habilitado terá o prazo de 02 (dois) dias, contado da data da 

publicação respectiva, para apresentar recurso a Comissão Especial, que decidirá em 

igual prazo. 

 

 

3. No item 14, DO LOCAL E DA DURAÇÃO DA PROVA, subitem 14.1, ONDE SE 

LÊ: 

 

14.1. A avaliação prévia disposta no item 13 deste Edital/Resolução será realizada no 

dia 11 de agosto de 2019 (domingo), com início às 08 horas e 30 minutos e término 

às 13 horas e 30 minutos, no endereço a ser divulgado em nova Resolução. 

 

LEIA-SE: 

 

14.1. A avaliação prévia disposta no item 13 deste Edital/Resolução será realizada no 

dia 18 de agosto de 2019 (domingo), com início às 08 horas e 30 minutos e término 

às 13 horas e 30 minutos, no endereço a ser divulgado em nova Resolução. 

 

4. No item 18, DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, subitem 18.3, ONDE SE LÊ: 

 

18.3. O exame psicológico será realizado nos dias 27 e 28 de agosto de 2019 no local 

a ser indicado pela Comissão Especial. 

 

LEIA-SE: 

 

18.3. O exame psicológico será realizado nos dias 28 de agosto de 2019 no local a 

ser indicado pela Comissão Especial. 

 

 

5. No ANEXO I – CRONOGRAMA EDITAL/RESOLUÇÃO Nº 008/CMDCA-

UBATUBA/18-19, ONDE SE LÊ: 
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Descrição Data 

Publicação do Edital/Resolução; 05/07/2019 

Inscrições na sede do CMDCA das 09h00 as 15h00;  05/07 a 26/07 

Análise dos requerimentos de inscrições; 29/7 a 31/07 

Publicação da análise das inscrições; 01/08/2019 

Prazo para interposição de recursos; 01/08 a 06/08 

Publicação da lista definitiva dos candidatos com 

inscrição deferida, em ordem alfabética no mural da Casa dos 

Conselhos, imprensa local, site da Prefeitura, Portal do 

CMDCA e outros instrumentos de comunicação; 

08/08/2019 

Encontro de orientação com todos os candidatos habilitados; 
09/08/19 das 19h às 

22h 

Divulgação do local e horário de realização da prova de 

conhecimentos específicos no mural da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, imprensa local, site da Prefeitura e 

outros instrumentos de comunicação; 

09/08/2019 

Realização da prova de conhecimentos específicos das 09h 

às 11h Prova Objetiva – Eliminatória; 
11/08/2019 

Publicação do resultado prova de conhecimentos 

específicos no mural da Casa dos Conselhos, imprensa local, 

site da Prefeitura, Portal do CMDCA e outros instrumentos de 

comunicação; 

20/08/2019 

Prazo para interposição de recurso do resultado da prova de 

conhecimentos específicos; 
20/08 a 22/08 

Análise dos recursos; 
23/08/2019 a 

25/08/2019 

Divulgação do resultado dos recursos no mural da Casa dos 

Conselhos, imprensa local, site da Prefeitura, Portal do 

CMDCA e outros instrumentos de comunicação. Publicação da 

análise dos recursos e relação dos habilitados à próxima etapa; 

26/08/2019 

Avaliação psicológica dos candidatos; 27 e 28/08/19 

Publicação do resultado da avaliação psicológica; 29/08/2019 

Prazo para interposição de recursos; 29/08 a 03/09 

Publicação da lista com os nomes dos candidatos 

habilitados à etapa final – campanha; 
05/09/2019 

Encontro de orientação aos candidatos habilitados à fase 

de campanha; 
06/09 das 09h às 11h 

Início da fase de campanha eleitoral do Conselho Tutelar; 06/09 a 05/10 

Apresentação pública dos candidatos habilitados; 11/09/2019 
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Eleição Unificada e Apuração dos Votos; 06/10/2019 

Aclamação dos Conselheiros Tutelares eleitos; 06/10/2019 

Publicação da lista dos Conselheiros Tutelares eleitos e 

respectivos suplentes no mural da Casa dos Conselhos, 

imprensa local, site da Prefeitura, Portal do CMDCA e outros 

instrumentos de comunicação; 

08/10/2019 

Prazo para interposição de recursos do resultado da eleição; 08/10 a 09/10 

Publicação da lista definitiva dos Conselheiros Tutelares 

eleitos e respectivos suplentes, em ordem decrescente de 

votação no mural da Casa dos Conselhos, imprensa local, site 

da Prefeitura, Portal do CMDCA e outros instrumentos de 

comunicação; 

11/10/2019 

Encontro de capacitação dos conselheiros tutelares 

eleitos – obrigatório e eliminatório; 

04/11 a 07/11 das 19h 

às 22h 

Diplomação e posse dos Conselheiros Tutelares eleitos; 10/01/2020 

 

LEIA-SE: 

 

Descrição Data 

Publicação do Edital/Resolução; 05/07/2019 

Inscrições na sede do CMDCA das 09h00 as 15h00;  05/07 a 05/08/2019 

Análise dos requerimentos de inscrições; 06/08/2019 

Publicação da análise das inscrições; 07/08/2019 

Prazo para interposição de recursos; 08/08 a 09/08/2019 

Publicação da lista definitiva dos candidatos com 

inscrição deferida, em ordem alfabética no mural da Casa dos 

Conselhos, imprensa local, site da Prefeitura, Portal do 

CMDCA e outros instrumentos de comunicação; 

13/08/2019 

Encontro de orientação com todos os candidatos habilitados; 14/08/19 das 19h às 22h 

Divulgação do local e horário de realização da prova de 

conhecimentos específicos no mural da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, imprensa local, site da Prefeitura e 

outros instrumentos de comunicação; 

14/08/2019 

Realização da prova de conhecimentos específicos das 

08h30 às 13h30 Prova Objetiva – Eliminatória; 
18/08/2019 

Publicação do resultado prova de conhecimentos 

específicos no mural da Casa dos Conselhos, imprensa local, 
22/08/2019 
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site da Prefeitura, Portal do CMDCA e outros instrumentos de 

comunicação; 

Prazo para interposição de recurso do resultado da prova de 

conhecimentos específicos; 
22/08 a 23/08/2019 

Análise dos recursos; 26/08 a 27/08/2019 

Divulgação do resultado dos recursos no mural da Casa dos 

Conselhos, imprensa local, site da Prefeitura, Portal do 

CMDCA e outros instrumentos de comunicação. Publicação da 

análise dos recursos e relação dos habilitados à próxima etapa; 

27/08/2019 

Avaliação psicológica dos candidatos; 28/08/19 

Publicação do resultado da avaliação psicológica; 29/08/2019 

Prazo para interposição de recursos; 29/08 a 03/09/2019 

Publicação da lista com os nomes dos candidatos 

habilitados à etapa final – campanha; 
05/09/2019 

Encontro de orientação aos candidatos habilitados à fase 

de campanha; 

06/09/2019 das 09h às 

11h 

Início da fase de campanha eleitoral do Conselho Tutelar; 06/09 a 05/10/2019 

Apresentação pública dos candidatos habilitados; 11/09/2019 

Eleição Unificada e Apuração dos Votos; 06/10/2019 

Aclamação dos Conselheiros Tutelares eleitos; 06/10/2019 

Publicação da lista dos Conselheiros Tutelares eleitos e 

respectivos suplentes no mural da Casa dos Conselhos, 

imprensa local, site da Prefeitura, Portal do CMDCA e outros 

instrumentos de comunicação; 

08/10/2019 

Prazo para interposição de recursos do resultado da eleição; 08/10 a 09/10/2019 

Publicação da lista definitiva dos Conselheiros Tutelares 

eleitos e respectivos suplentes, em ordem decrescente de 

votação no mural da Casa dos Conselhos, imprensa local, site 

da Prefeitura, Portal do CMDCA e outros instrumentos de 

comunicação; 

11/10/2019 

Encontro de capacitação dos conselheiros tutelares 

eleitos – obrigatório; 

04/11 a 07/11/2019 das 

19h às 22h 

Diplomação e posse dos Conselheiros Tutelares eleitos; 10/01/2020 

Os demais itens e subitens da citada Resolução/Edital permanecem inalterados. 

 

 

Ubatuba/SP, 25 de julho de 2019. 
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________________________________ 
Eunice Maria Feliciano de Moura 

Presidente do CMDCA - Ubatuba/SP 
 

 


