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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES 

COMISSÃO DE ELEIÇÃO 

 

 

EDITAL Nº 018/2016 

 CRONOGRAMA AJUSTADO (15/06/2016) 
 

Considerando o prazo adicional concedido para a realização das inscrições, resolve a Comissão 

Eleitoral para Conselheiros Tutelares Suplentes, dentro de suas atribuições, divulgar o cronograma 

ajustado para acompanhamento das demais fases vindouras. O cronograma inicialmente divulgado 

quando da publicação do Edital 018/2016, desta forma, deve ser desconsiderado. 

  

1 Inscrições Até 10 de junho 

2 Análise do registro das candidaturas 13 de junho 

3 Notificação de indeferimento de candidaturas 15 de junho 

4 Recurso do candidato (comissão) 16 e 17 de junho 

5 Resposta do recurso (comissão) 20 de junho 

6 Recurso do candidato (CMDCA) 21 e 22 de junho 

7 Resposta do recurso (CMDCA) 24 de junho 

8 Publicação da lista de candidatos com inscrição deferida 27 de junho 

9 Impugnação das candidaturas 28 de junho a 04 

de julho 

10 Comunicação para o candidato (no caso de impugnação) 05 de julho 

11 Prazo para recurso de impugnação do candidato 06 e 07 de julho 

12 Análise de recurso de impugnação do candidato (comissão) 08 e 11 de julho 

13 Publicação do resultado da impugnação 12 de julho 

14 Recurso do resultado da impugnação para o CMDCA 13 e 14 de julho 

15 Análise de recurso de impugnação CMDCA 15 de julho 

16 Publicação oficial dos candidatos após recursos 18 de julho 

17 Retirada do comprovante de inscrição 19 a 22 de julho 

18 Prova 24 de julho 
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19 Publicação do Resultado da Prova (comissão da prova) 29 de julho 

20 Recurso do candidato da prova ao CMDCA 01 a 03 de agosto 

21 Análise do recurso (CMDCA) 04 de agosto 

22 Resultado do recurso e publicação da lista oficial de aprovados 05 de agosto 

23 Campanha eleitoral 05 de julho a 19 

de agosto 

24 Credenciamento dos Fiscais 18 de agosto 

25 Eleição e apuração do número de votos 21 de agosto 

26 Publicação do resultado final 22 de agosto 

27 Recurso ao Ministério Público 23 e 24 de agosto 

28 Decisão do Ministério Público 31 de agosto 

29 Publicação do resultado final 01 de setembro 

 

 

Itapoá, 15 de junho de 2016 

 

 

 

Elisa Gonzalez Corso 

Presidente da Comissão Eleitoral 


