Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ponte
Preta – COMDICAPP

Criado pela Lei Municipal nº 636/2005 e suas alterações
Edital nº 04/2019
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº01/2019

O(a) Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Ponte Preta – COMDICAPP – do Município de Ponte Preta, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista a publicação da Lei Federal nº13.824/2019 de 09
de maio de 2019, vem por este retificar o edital nº01/2019 que passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“1.2 O processo de escolha dos membros do CONSELHO TUTELAR, titular e suplentes,
ocorrerá a partir de duas fases: a preliminar e a definitiva.
1.2.1 Constitui a Fase preliminar:
I – Inscrição dos candidatos a partir dos requisitos e comprovação por documentações constantes
do Edital nº 001/2019;
II – Realização de Avaliação Psicológica, conforme descrito no item 3.8.5 do Edital para os
candidatos que tiverem homologadas suas inscrições.
III – Participação em curso de capacitação.
IV - Os candidatos aprovados na fase preliminar serão encaminhados para fase definitiva.
1.3.2 - Constitui a Fase definitiva:
I – Os candidatos que forem aprovados na Avaliação Psicológica estarão na fase final de Eleição
Pública, sendo escolhidos por voto direto, secreto e facultativo.
II – Os Conselheiros Tutelares serão escolhidos pelo maior número de votos, indicando os cinco
mais votados como titulares e os demais suplentes.
[...]
2.5.2 A recondução consiste no direito de concorrer ao mandato subsequente, em
igualdade de condições com os demais candidatos, submetendo-se ao mesmo processo
de escolha pela sociedade, vedada qualquer outra forma de recondução.
2.5.3 - revogado
[...]
3.2 DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES:
Do dia 15 de abril de 2019 ao dia 22 de maio de 2019, no horário das 8:00 hs às 12:00
hs e das 13:00 hs às 17:00 hs, de segunda a sexta-feira.

[…]
3.5.14 Concluídos os prazos para recursos de impugnações e julgados aqueles
eventualmente interpostos, serão homologadas em definitivo as inscrições e será
publicado novo Edital pelo COMDICAPP constando a lista final dos candidatos com
candidatura registrada, no prazo de 3 dias úteis a contar do encerramento dos
julgamentos, encaminhando os candidatos para as etapas seguintes da fase preliminar.
3.5.15 – revogado
3.6 Os candidatos somente passarão para fase definitiva após submeter-se a Avaliação
Psicológica, obtendo laudo de capacidade para exercício do cargo de Conselheiro
Tutelar.
3.6.1 A Avaliação Psicológica consiste em entrevista psicológica e testes psicológicos,
tendo como objetivo avaliar:
I - Proatividade;
II - Controle Emocional;
III - Ética Profissional;
IV - Ausência de transtornos emocionais e,
V - Perfil para o cargo pretendido.
3.6.2 O resultado da avaliação será publicado por Edital, indicando a relação final dos
candidatos aprovados para fase definitiva.
3.6.3 Após a divulgação da homologação dos aprovados, abre-se o prazo de três (03)
dias úteis, para recurso junto à Comissão Eleitoral dos que tiverem negado suas
candidaturas.
3.6.4 A Comissão Eleitoral terá o prazo de três (03) dias úteis para avaliar o pedido, não
cabendo outros recursos.
3.7 Os aprovados deverão participar de curso de capacitação.
3.8 Após a homologação das candidaturas, no prazo de 3 dias úteis, será atribuído um
número ao candidato mediante sorteio, em ato público, cujo resultado será publicado por
Edital.”

CALENDÁRIO DO PLEITO

DATA

EVENTO

[15/04/2019] a [22/05/2019] Prazo para inscrições

[23/05/2019]

Prazo para a deliberação da CEE acerca das inscrições

[24/05/2019]

Prazo para a notificação dos candidatos com inscrição
não homologada
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[27/05/2019] a [29/05/2019] Prazo para apresentação de recurso à CEE pelos
candidatos
[30/05/2019] a [03/06/2019] Prazo para julgamento dos recursos pela CEE

[04/06/2019] a [07/06/2019] Prazo para a notificação da decisão aos candidatos
recorrentes
[10/06/2019] a [13/06/2019] Prazo para apresentação de recurso pelos candidatos
perante o COMDICA
[14/06/2019] a [19/06/2019] Prazo para julgamento pelo COMDICA

[24/06/2019] a [27/06/2019] Prazo para a publicação de Edital com inscrições
homologadas
[28/06/2019] a [03/07/2019] Prazo para impugnação das inscrições

[01/07/2019]

Avaliação Psicológica

[04/07/2019] a [09/07/2019] Prazo para a notificação dos candidatos impugnados

[10/07/2019] a [15/07/2019] Prazo para apresentação de recurso à CEE pelos
candidatos

[08/07/2019]

Publicação de Edital de dos candidatos aprovados na
avaliação psicológica.

[09/07/2019] a [12/07/2019] Prazo para recurso das candidaturas negadas

[15/07/2019] a [17/07/2019] Prazo para julgamento dos recursos das candidaturas
negadas

[16/07/2019] a [19/07/2019] Prazo para julgamento dos recursos pela CEE das
candidaturas impugnadas

[18/07/2019]

Curso de Capacitação
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[22/07/2019] a [25/07/2019] Prazo para a notificação da decisão aos candidatos
recorrentes

[26/07/2019] a [31/07/2019] Prazo para apresentação de recurso pelos candidatos
perante o COMDICA
[01/08/2019] a [06/08/2019] Prazo para julgamento pelo COMDICA

[07/08/2019] a [12/08/2019] Prazo para a publicação de Edital com candidaturas
registradas
[13/08/2019]

Prazo para sorteio do número de cada candidato

[14/08/2019]

Início da propaganda eleitoral

[23/08/2019]

Ultimo dia para publicação dos locais de votação

[29/05/2019]

Último dia para publicação da lista de mesários

[30/05/2019] a [04/06/2019] Prazo para impugnação de mesários

[05/06/2019] a [10/06/2019] Prazo para julgamento das impugnações pela CEE

[11/06/2019] a [14/06/2019] Prazo para a notificação da decisão aos candidatos
recorrentes
[17/06/2019] a [24/06/2019] Prazo para apresentação de recurso pelos candidatos
perante o COMDICA
[25/06/2019] a [28/06/2019] Prazo para julgamento pelo COMDICA

[01/07/2019] a [04/07/2019] Prazo para a publicação de Edital com lista nominal de
mesários definitiva
[13/09/2019]

Encerramento da propaganda eleitoral

[06/10/2019]

Data das eleições
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[06/10/2019]

Prazo para apresentação de recursos quanto a
ocorrências e impugnações perante o COMDICA

[07/10/2019]

Publicação do Edital com o resultado preliminar das
eleições

[07/10/2019] a [10/10/2019] Prazo para julgamento dos recursos quanto a
impugnações pelo COMDICA
[08/10/2019] a [11/10/2019] Prazo para interposição de recurso ao COMDICA quanto
ao resultado preliminar das eleições
[14/10/2019] a [17/10/2019] Prazo para julgamento dos recursos pelo COMDICA
quanto ao resultado preliminar das eleições
[18/10/2019]

Prazo para publicação do Edital com resultado definitivo
das eleições

.

Ponte Preta, 15 de maio de 2019.

Amanda Lucilia Barbosa
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Ponte Preta
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