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Atividades Data/Prazo

Publicação do Edital para convocação do Processo de Escolha dos Conselhos Tutelares 08/04/2019

Inscrição dos/as Pré-candidatos/as 12/04/2019 a 08/05/2019

Divulgação da relação dos/as inscritos/as para o processo de escolha 09/05/2019

Análise dos Requerimentos de inscrição/documentação 10/05/2019 a 23/05/2019

Notificação, por meio eletrônico, dos candidatos/as por cidadãos e cidadãs 24/05/2019

Prazo para os/as impugnados apresentarem defesa 27/05/2019 a 31/05/2019 das 9:00 as 17hs

Reuniões da comissão especial para decidir sobre as impugnações 03/06/2019 à 07/06/2019

Publicação da lista dos pré-candidatos/as com inscrição deferida, no mural do COMDACO 10/06/2019 as 13h;00

Prazo para Recursos contra inscrições indeferidas e impugnadas 11/06/2019 à 17/06/2019 das 9:00hate 17:00h

Reabertura das Inscrições: de 26 de Junho à 08 de Julho 2019 conforme resolução 005/2019 26 de Junho a 08 de Julho de 2019 de 09:00h as 15:00h

Divulgação da relação dos/as inscritos/as para o processo de escolha 09/07/2019

Análise dos Requerimentos de inscrição/documentação 10/07 à  16 /07/2019

Notificação, por meio eletrônico, dos candidatos/as por cidadãos e cidadãs 17/07/2019

Prazo para os/as impugnados apresentar defesa 18/07/2019 a 24/07/2019 das 9:00h até as 17:00h

Reuniões da comissão especial para decidir sobre as impugnações 25/07/2019 à 30/07/2019

Publicação da lista dos pré-candidatos/as com inscrição deferida, no mural do COMDACO 31/07/2019 as 13h:00

Prazo para Recursos contra inscrições indeferidas e impugnadas 01/08/2019 até 02/08 2019 das 9:00 as 17:h00

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE OLINDA

SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR, Nº 005/ 2019 - COMDACO

RESOLUÇÃO Complementar, nº 005/ 2019
 

Dispõe sobre a REABERTURA das inscrições para pré-candidatos, AJUSTAMENTO de conteúdo pedagógico e ADEQUAÇÃO do
cronograma de atividades do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Olinda a ser concluído no dia 06 de
outubro de 2019.

 
O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Olinda - COMDACO, no uso de suas atribuições legais, em reunião plenária
extraordinária, realizada na sede deste órgão, no dia 11 de Junho do corrente ano, após ANÁLISES e DISCUSSÕES referentes ao PARECER
INDICATIVO apresentado pela Comissão Especial, formalizada para conduzir o Processo de Escolhas de Novos Conselheiros Tutelares do
Município de Olinda;
 
Considerando as atribuições da Comissão Especial responsável para coordenar o processo de Escolha dos Novos Conselheiros Tutelares de Olinda,
estabelecendo diretrizes e normas gerais para viabilizar de forma tranquila a condução e realização dos trabalhos que culminaram com a escolha dos
conselheiros pelos munícipes de Olinda no próximo dia 06 de outubro de 2019.
 
Considerando que o número incipiente de pré-candidatos inscritos no período 12 de abril até 08 de maio de 2019 previsto pelo edital 001/2019,
vulnerabilidade às etapas seguintes do processo quando nos deparamos com lei Municipal 5.370/2003 em seus Artigos 2º e 10º, em seu inciso IV;
 
Considerando ainda, a necessidade de adequar as exigências do processo de avaliação dos pré-candidatos à realidade do Municípiode Olinda, bem
como, de realizar ajustes ao calendário eleitoral resolve:
 
DELIBERAR pelos seguintes ajustes de concepção pedagógico, bem como, as devidas modificações no calendário de atividades proposto no Edital
nº01/2019 do COMDACO, conforme segue abaixo;
 
Da reabertura das inscrições para pré-candidatos:
 
Fica deliberado que o novo período de inscrições que ocorrerá entre 26 de Junho e 08 de julho de 2019.
 
Das etapas, calendários e critérios de avaliação:
 
Quanto aos critérios de avaliação:
 
Suprimir do texto original a exigência de conhecimento sobre SIPIA/CT e SINASE previstos no Artigo 16, incisos IV e V;
Quanto a prova de informática prevista no Edital em seu Artigo 16 e inciso 4º, fica deliberado que a exigência do conhecimento avaliará a
capacidade do pré-candidato executando atividade de digitação de um texto em Word, devendo e em seguida salva-lo em pasta especifica.
Reafirmada ainda as prerrogativas do Artigo 14 do Edital 001/2019.
 
Do ajuste no cronograma de atividades do processo unificado de escolha de conselheiros tutelar do município de Olinda para o exercício do mandato
no período de 10/01/2020 à 09/01/2024.
Anexo 01
 
CRONOGRAMA
 
O Processo Eleitoral, conforme Edital Nº 001/2019 do COMDACO, seguirá o seguinte cronograma:
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Análise dos Recursos dos/as Pré-candidatos/as 05 à 07/08/2019

Plenária para deliberar os Recursos 08/08/2019

Divulgação dos resultados dos Recursos e Publicação 08/08/2019

Lista dos candidatos pré-aprovados 09/08/2019 ate as 17:00h

Realização do Curso de Habilitação 10/08/2019 e 11/08/2019

Lista dos candidatos habilitados a participar da prova de conhecimentos 12/08/2019

Realização da Prova de Conhecimentos sobre estatuto da criança e do adolescente 18/08/2019 das 08:00has 12:00h

Realização da prova sobre língua portuguesa e Redação 18/08/2019 das 14 as 17hs

Divulgação do gabarito das provas 19/08/2019 a partir das 13:00h

Realização da Prova de informática 25/08/2019 das 08:00 as 12:00

Publicação dos Resultados da Prova de Informática 26/08/2019 a partir das 13:00

Prazo recursal para os/as Candidatos/as que participaram da Prova de Conhecimentos e informática 27/08/2019 a 29/08/2019 de 09:00 as 17:00h

Análise dos Recursos 30/08 a 02/09/2019

Plenária para deliberar os Recursos 03/09/2019

Divulgação dos Resultados dos Recursos e Publicação da lista definitiva dos/as Candidatos/as ao Cargo de Conselheiro/a Tutelar 03/09/2019

Sorteio do número dos/as Candidatos/as ao cargo de Conselheiro/a Tutelar 04/09/2019

Período de campanha para os/as candidatos/as a membros do Conselho Tutelar 05/09/2019 a 05/10/2019 ate as 22:00h

Eleição e apuração dos votos 06/10/2019

Publicação dos nomes dos/as Conselheiros/as Tutelares eleitos/as Ate o dia 14/10/2019

Prazo recursal referente ao resultado da Eleição dos/as Conselheiros/as Tutelares Ate o dia 21/10/2019

Análise dos Recursos Ate o dia 28/10/2019

Plenária para deliberar os Recursos e Homologar o resultado da Eleição dos Conselhos Tutelares 31/10/2019

Homologação, nomeação e Posse dos 10 primeiros Conselheiros/as Tutelares eleitos/as por Regional, sendo 05 Conselheiros/as Tutelares Titulares e 05

Conselheiros/as Tutelares Suplentes.

10/01/2020

 
Olinda, 11 de Junho de 2019
 
JADILSON VIEIRA
Conselheiro Presidente

Publicado por:
Lara Josina Nogueira de Carvalho

Código Identificador:58987292

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco no dia 26/06/2019. Edição 2358
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/


