
MUNICIPIO DE TIMBÓ – SANTA CATARINA 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
 
 

RETIFICAÇÃO III - AO EDITAL N. 01/2019/CMDCA 
 

  
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timbó/SC, no 

uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei Federal n. 
8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Resolução Conanda n. 
170/2014 e na Lei Municipal n. 3055/2019, e em reunião extraordinária da 
Comissão Especial Eleitoral do dia 30/07/2019 RESOLVE, alterar a data de 

publicação da divulgação das notas da prova, período de recursos da prova e 
ajusta o cronograma do edital 01/2019 do CMDCA, publicado no dia 15 de abril de 
2019. 

 
 
1. Altera a redação do seguinte item: 
 
 
 
Onde se lê: 
 
7.17 A divulgação das notas ocorrerá até o dia 16 (dezesseis) de agosto de 2019, 
sendo possível a interposição de recurso pelos candidatos no período de 19 
(dezenove) e 20 (vinte) de agosto de 2019.  
 
Leia –se: 
 
7.17 A divulgação das notas ocorrerá até o dia 09 (nove) de agosto de 2019, sendo 
possível a interposição de recurso pelos candidatos no período de 12 (doze) e 13 
(treze) de agosto de 2019.  
 
Onde se lê: 
 
7.18 Os recursos serão apreciados diretamente pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, que deverá publicar decisão até o dia 23 
(vinte e três) de agosto de 2019. 
 
Leia –se: 
 
7.18 Os recursos serão apreciados diretamente pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, que deverá publicar decisão até o dia 16 
(dezesseis) de agosto de 2019. 
 
 
 
 



 
2. Altera o anexo I – Cronograma 
 
22/04/2019 Publicação do edital 
22/04/2019 a 
31/05/2019 

Prazo para registro da candidatura 

03/06/2019 a 
07/06/2019 

Análise do pedido de registro das candidaturas, pela 
comissão Especial (CEE) 

10/06/2019 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos 
e indeferidos pela CEE 

11/06/2019 a 
12/06/2019 

Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao 
candidato inabilitado 

14/06/2019 Publicação pela CEE, do resultado dos recursos 
interpostos pelos candidatos 

17/06/2019 a 
24/06/2019 

Prazo ao candidato indeferido proceder interposição de 
recurso junto ao CMDCA 

26/06/2019 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 

27/06/2019 a 
01/07/2019 

Prazo para impugnação das candidaturas junto a CEE, 
pela população geral 

03/07/2019  Publicação da lista dos candidatos impugnados pela 
população e avaliados pela CEE 

04/07/2019 e 
05/07/2019  

Prazo aos candidatos impugnados para interposição de 
recurso junto a CEE 

08/07/2019 Publicação pela CEE do resultado dos recursos 
interpostos pelos candidatos 

08/07/2019 a 
12/07/2019  

Prazo aos candidatos impugnados pela CEE para 
interposição de recurso junto a CMDCA 

19/07/2019 Publicação da lista dos candidatos aptos a participar da 
capacitação e prova de conhecimento 

29/07/2019  Capacitação aos candidatos 
04/08/2019 Realização da prova de conhecimento 
16/08/2019 
09/08/2019  

Divulgação das notas da prova de conhecimento 

19/08/2019 e 
20/08/2019 
12/08/2019 e 
13/08/2019  

Prazo para recurso da prova de conhecimento aos 
candidatos não aprovados 

23/08/2019 
16/08/2019  

 
Publicação final dos candidatos habilitados  

02/09/2019 a 
05/10/2019 

Período destinado a campanha 

03/09/2019 Divulgação dos locais de votação 
03/09/2019 Sessão de apresentação dos candidatos pelo CMDCA 
06/10/2019 Eleição 
07/10/2019 Publicação da Apuração 
10/01/2020 Posse 

 
3. As demais disposições do Edital permanecem inalteradas. 
 
 



       Timbó, (SC), 31 de julho de 2019. 
 

 

Rodrigo Valandro Sevarolli 

Presidente do CMDCA 


