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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2019 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Taboão da Serra, 

no uso de suas atribuições, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente, as Resoluções nº 152/2012 e 170/2014, ambas expedidas pelo Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, e a Lei Municipal nº 1.565/2005, alterada pela Lei 

2.282/2018, torna público o edital de retificação nº 02/2019, afim de: 

 

1.  Acrescentar ao §1º do artigo 11º da Resolução nº 09 de 05 de abril de 2019, o seguinte: 

 

Onde se lê:  

§1° Os documentos relacionados nos incisos I, V e VI deverão ser entregues em cópias simples 

acompanhados dos originais, devendo os documentos relacionados nos incisos II, III, IV, VII e 

VIII ser entregues em vias originais à Comissão Especial Eleitoral. 

Leia-se: 

§1° Os documentos relacionados nos incisos I, V e VI deverão ser entregues em cópias simples 

acompanhados dos originais, devendo os documentos relacionados nos incisos II, III, IV, VII e 

VIII ser entregues em vias originais à Comissão Especial Eleitoral, impreterivelmente, até o 

dia 27 de maio de 2019." 

 

2. Acrescentar ao Cronograma disponibilizado na Resolução nº 09 de 05 de maio de 2019, o 

seguinte: 

 

Onde se lê:  

PRAZO EVENTO 

05/04/2019 Publicação do Edital de Convocação e Regulamentação do 

Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do 

Município de Taboão da Serra. 

22/04 a 22/05/2019 Período de inscrições. 

28/05/2019 Publicação da relação de candidatos inscritos. 
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29/05 a 02/06/2019 Período de impugnação de candidatos por qualquer 

cidadão. 

03/06 a 06/06/2019 Notificação dos candidatos impugnados quanto ao prazo de 

defesa. 

12/06 a 19/06/2019 Período para a apresentação de defesa pelo candidato 

impugnado. 

24/06 a 28/06/2019 Análise e decisão dos pedidos de impugnação. 

01/07 a 02/07/2019 Interposição de recurso. 

03/07 a 09/07/2019 Análise e decisão dos recursos. 

11/07/2019 Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 

definitiva dos candidatos com inscrição deferida e locais de 

provas. 

14/07/2019 Prova eliminatória de conhecimentos específicos. 

15/07/2019 Divulgação do gabarito oficial da prova objetiva. 

16/07 a 17/07/2019 Interposição de recursos da prova objetiva. 

18/07 a 19/07/2019 Análise e decisão dos recursos. 

22/07/2019 Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 

definitiva dos candidatos aprovados na prova de 

conhecimento específico. 

23/07 a 02/08/2019 Realização das avaliações psicopedagógica e clínica. 

09/08/2019 Publicação dos candidatos habilitados e do local da reunião 

com os candidatos para lhes dar conhecimento formal das 

regras do processo de escolha. 

12/08 a 05/10/2019 Campanha eleitoral. 

06/10/2019 Eleição. 

07/10/2019 Divulgação do resultado da escolha. 

10/01/2020 Posse dos conselheiros. 
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Leia-se: 

PRAZO EVENTO 

05/04/2019 Publicação do Edital de Convocação e Regulamentação do 

Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do 

Município de Taboão da Serra. 

22/04 a 22/05/2019 Período de inscrições. 

27/05/2019 Prazo final para a entrega dos documentos relacionados à 

inscrição. 

28/05/2019 Publicação da relação de candidatos inscritos. 

29/05 a 02/06/2019 Período de impugnação de candidatos por qualquer 

cidadão. 

03/06 a 06/06/2019 Notificação dos candidatos impugnados quanto ao prazo de 

defesa. 

12/06 a 19/06/2019 Período para a apresentação de defesa pelo candidato 

impugnado. 

24/06 a 28/06/2019 Análise e decisão dos pedidos de impugnação. 

01/07 a 02/07/2019 Interposição de recurso. 

03/07 a 09/07/2019 Análise e decisão dos recursos. 

11/07/2019 Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 

definitiva dos candidatos com inscrição deferida e locais de 

provas. 

14/07/2019 Prova eliminatória de conhecimentos específicos. 

15/07/2019 Divulgação do gabarito oficial da prova objetiva. 

16/07 a 17/07/2019 Interposição de recursos da prova objetiva. 

18/07 a 19/07/2019 Análise e decisão dos recursos. 

22/07/2019 Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 

definitiva dos candidatos aprovados na prova de 

conhecimento específico. 

23/07 a 02/08/2019 Realização das avaliações psicopedagógica e clínica. 

09/08/2019 Publicação dos candidatos habilitados e do local da reunião 

com os candidatos para lhes dar conhecimento formal das 
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regras do processo de escolha. 

12/08 a 05/10/2019 Campanha eleitoral. 

06/10/2019 Eleição. 

07/10/2019 Divulgação do resultado da escolha. 

10/01/2020 Posse dos conselheiros. 

 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o seguinte Edital.  

Em caso de dúvidas recorrentes, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Zambini, por 

meio do SAC 11 5594-8441 ou por e-mail atendimento@zambini.org.br. 

 

 

Taboão da Serra, 24 de maio de 2019. 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Taboão da Serra 
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