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1. RETIFICAÇÃO A 

 

ELEIÇÕES UNIFICADAS PARA O CONSELHO TUTELAR 2019 

EDITAL CMDCA No 001/2019 

 
RETIFICAÇÃO 004/2019 (COM BASE NAS ALTERAÇÕES JÁ REALIZADAS EM RETIFICAÇÃO 

001/2019, 002/2019 E 003/2019 ) DO EDITAL PARA ELEIÇÕES UNIFICADAS DO  

CONSELHO TUTELAR 2019 - EDITAL CMDCA Nº 001/2019 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL - TO, por meio da Comissão Permanente de Seleção, torna pública 

a Retificação 002 do Edital nº 001/2019, de 05/04/2019, de abertura das eleições unificadas do conselho 
tutelar para o QUADRIÊNIO 2020/2023, aprovado pela RESOLUÇÃO CMDCA Nº 018/2019. 

 

 

1.1 Onde se lê: 

 
Calendário Referente ao Edital nº 001/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Porto Nacional – CMDCA 

 
 

1 - Publicação do Edital de Divulgação do Processo de Escolha: 
15/04/2019; 
2 - Inscrições na sede provisória do CMDCA em Porto Nacional para os 
(as) candidatos (as) De Porto Nacional – TO das 09h00min às 11h30min e 
das 14h30min às 17h30min do dia 20/05/2019 ao dia 31/05/2019 às 
17h30min de Segunda à Sexta Feira; 
3 - Inscrições na sede do Núcleo de Assistência Social – NAS do Distrito 
de Luzimangues das 09h00min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min do dia 20/05/2019 ao dia 31/05/2019 às 17h30min de Segunda 
à Sexta Feira; 
4 - Análise dos Requerimentos de inscrições e Eventuais Impugnações: a 
partir de 03/06/2019; 
5 - Publicação da lista dos candidatos com inscrição deferida: Até 
10/06/2019; 
6 – Início/ termino de defesa para os (as) candidatos (as) impugnados (as) 
de Porto Nacional / Luzimangues: das 09h00min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min do dia 10/06/2019 ao dia 12/06/2019 nos mesmos 
locais aonde foram realizadas as inscrições; 
7 – Análise e Deliberação pela Comissão Eleitoral referente aos 
documentos entregues como defesa pelos (as) candidatos (as) 
impugnados(as) de Porto Nacional / Luzimangues: até 14/06/2019; 
8 – Publicação dos Resultados do recurso e lista final com a relação dos 
candidatos inscritos ao Processo de Escolha do Conselho Tutelar de Porto 
Nacional / Luzimangues aptos a fazer a prova de conhecimentos sobre os 
direitos da criança e adolescente: até 18/06/2019; 
9 - Aplicação da prova de conhecimento sobre os direitos da criança e 
adolescente em Porto Nacional e Luzimangues: 14/07/2019 (horário e 
local a ser informado com antecedência mínima de cinco dias); 
10 - Divulgação do resultado da prova de conhecimento sobre os direitos 
da criança e adolescente: 22/07/2019; 
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11 - Abertura de prazo para recurso 22/07/2019; 
12- finalização de prazo para recurso: 23/07/2019; 
13- Resultado do recurso: 25/07/2019; 
14 - Publicação da lista final dos (as) candidatos (as) habilitados (as) a 
concorrer à eleição para conselheiro tutelar: 25/07/2019; 
15 - Publicação da lista com os com os números individuais que constarão 
em urna, dos (as) candidatos (as) habilitados (as) a concorrer à eleição 
para conselheiro tutelar: 09/08/2019. 

 
1.2 Leia –se: 

 
Calendário Referente ao Edital nº 001/2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Porto Nacional – CMDCA 

 
 

12 - Publicação do Edital de Divulgação do Processo de Escolha: 
15/04/2019; 
13 - Inscrições na sede provisória do CMDCA em Porto Nacional para os 
(as) candidatos (as) De Porto Nacional – TO das 09h00min às 11h30min e 
das 14h30min às 17h30min do dia 20/05/2019 ao dia 31/05/2019 às 
17h30min de Segunda à Sexta Feira; 
14 - Inscrições na sede do Núcleo de Assistência Social – NAS do Distrito 
de Luzimangues das 09h00min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min do dia 20/05/2019 ao dia 31/05/2019 às 17h30min de Segunda 
à Sexta Feira; 
15 - Análise dos Requerimentos de inscrições e Eventuais Impugnações: 
a partir de 03/06/2019; 
16 - Publicação da lista dos candidatos com inscrição deferida: Até 
10/06/2019; 
17 – Início/ termino de defesa para os (as) candidatos (as) impugnados 
(as) de Porto Nacional / Luzimangues: das 09h00min às 11h30min e das 
14h30min às 17h30min do dia 10/06/2019 ao dia 12/06/2019 nos mesmos 
locais aonde foram realizadas as inscrições; 
18 – Análise e Deliberação pela Comissão Eleitoral referente aos 
documentos entregues como defesa pelos (as) candidatos (as) 
impugnados(as) de Porto Nacional / Luzimangues: até 14/06/2019; 
19 – Publicação dos Resultados do recurso e lista final com a relação dos 
candidatos inscritos ao Processo de Escolha do Conselho Tutelar de Porto 
Nacional / Luzimangues aptos a fazer a prova de conhecimentos sobre os 
direitos da criança e adolescente: até 18/06/2019; 
20 - Aplicação da prova de conhecimento sobre os direitos da criança e 
adolescente em Porto Nacional e Luzimangues: 14/07/2019 (horário e 
local a ser informado com antecedência mínima de cinco dias); 
21 - Divulgação do resultado da prova de conhecimento sobre os direitos 
da criança e adolescente: 22/07/2019; 
22 - Abertura de prazo para recurso 22/07/2019; 
12- finalização de prazo para recurso: 23/07/2019; 
13- Resultado do recurso: 25/07/2019; 
16 - Publicação da lista final dos (as) candidatos (as) habilitados (as) a 
concorrer à eleição para conselheiro tutelar: 25/07/2019; 
17 - Publicação da lista com os com os números individuais que constarão 
em urna, dos (as) candidatos (as) habilitados (as) a concorrer à eleição 
para conselheiro tutelar: 09/08/2019. 
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18 - Início da Campanha: 12/08/2019; 
17 – Fim da Campanha: 05/10/2019; 
18 - Dia da votação: 06/10/2019; 
19 - Divulgação do resultado da votação: 06/10/2019; 
20 - Prazo para início e fim da impugnação do resultado da eleição: 
11/10/2019; 
21 - Julgamento das impugnações ao resultado da eleição: 17/10/2019; 
22 - Publicação do resultado do julgamento das impugnações ao resultado 
da eleição: 18/10/2019; 
23 - Proclamação do resultado final da eleição: 22/10/2019;  
24 – Curso de Formação dos Conselheiros Tutelares e Suplentes: de 18 á 
22/11/2019;  
25  - Posse e diplomação dos eleitos: 10/01/2020. 

 
 

Porto Nacional, 08 de Setembro  de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alan Gomes dos Anjos Presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 


