CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CARAZINHO-RS
PROCESSO SUPLEMENTAR DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
APOIO TÉCNICO: OBJETIVA CONCURSOS
EDITAL Nº 010/2021

A Presidente do COMDICACAR torna público o presente Edital para divulgar o que segue:
1. Resultado dos pedidos de inscrição para a Comissão Especial Eleitoral: Abaixo seguem as inscrições homologadas:
NOME
Daniel Alexandre Carvalho
Jaqueline Panassol
Luciane de Fátima Fath
Vivaldina Brunetto de Oliveira

INSCRIÇÃO
2
4
3
1

1.1. Não foram recebidas solicitações de atendimento especial para realização da prova.
2. Considerando que todas as inscrições recebidas foram deferidas, faz-se desnecessário período de recursos.
3. Impugnação das inscrições O interessado em impugnar as inscrições deverá fazê-lo no COMDICACAR - Edifício Avenida (Avenida Flores da
Cunha, nº 1184, Sala 112, Bairro Centro, no Município de Carazinho/RS), durante os dias 02 e 03/12/2021, no horário das 8h30min às 11h30min
e das 13h30min às 16h, conforme as regras contidas no Edital de Abertura das Inscrições.
4. O Processo Suplementar de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar passa a constar com o cronograma de execução abaixo disposto,
revogadas as disposições me contrário:
DATA
30/11/2021
02 e 03/12/2021
06/12/2021

EVENTOS
Resultado definitivo dos pedidos de inscrição, após recursos
Período para impugnação das inscrições
Último dia para notificação dos candidatos impugnados

07 e 08/12/2021

Período para apresentação de defesa da inscrição impugnada

10/12/2021

Resultado das impugnações pela Comissão Especial Eleitoral

13/12/2021

Dia para interposição de recurso quanto ao resultado das impugnações ao COMDICACAR

15/12/2021

Homologação das inscrições, após análise das impugnações pelo COMDICACAR, e convocação para a 2ª etapa

19/12/2021

Aplicação da 2ª ETAPA - PROVA ESCRITA

20/12/2021

Divulgação do gabarito preliminar (a partir das 14h)

21/12/2021

Dia para interposição de recursos do gabarito preliminar

A definir

Divulgação do gabarito definitivo e resultado preliminar da 2ª etapa

A definir

Dia para interposição de recursos contra o resultado preliminar da 2ª etapa

A definir

Resultado definitivo da 2ª etapa e convocação para a 3ª etapa

A definir

Aplicação da 3ª ETAPA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A definir

Divulgação do resultado preliminar da 3ª etapa e demais disposições

A definir
A definir

Dia para interposição de recursos contra o resultado preliminar da 3ª etapa
Resultado definitivo da 3ª etapa e convocação para o sorteio dos números para o pleito eleitoral e demais
disposições

A definir

Sorteio dos números dos candidatos

A definir

Divulgação dos números dos candidatos, informa local da votação e lista preliminar de mesários

A definir

Início do período de campanha e propaganda eleitoral

A definir

Período para impugnação dos mesários

A definir

Resultado da análise das impugnações dos mesários feito pela Comissão Especial Eleitoral

A definir

Dia para interposição de recurso quanto ao resultado das impugnações dos mesários ao COMDICACAR

A definir

Relação definitiva dos mesários

A definir

Término do período de campanha e propaganda eleitoral

A definir

4ª ETAPA - Dia destinado ao pleito eleitoral
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A definir

Resultado preliminar do pleito eleitoral

A definir

Dia para interposição de recurso quanto ao resultado preliminar do pleito eleitoral

A definir

Resultado definitivo do pleito eleitoral e convocação para o processo de capacitação

A definir

Processo de capacitação

A definir

Homologação do resultado final

5. As datas que se encontram como “a definir” serão determinadas ao longo da execução e comunicadas através de edital, sendo única e
exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições:

Carazinho, 30 de novembro de 2021.

VÂNIA DOS SANTOS,
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Carazinho.
Registre-se, publique-se, encaminhe-se cópia
ao Ministério Público, cumpra-se.
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