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EDITAL 02/2019 
“Torna público a reabertura das Inscrições do Processo de 
Escolha de Conselheiros Tutelares em Data Unificada, do 
município de São Bentinho – PB no ano de 2019, 
estabelecendo novo calendário Oficial”. 

 
A Coordenadora da Comissão Especial Eleitoral – 

CEE, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Resolução 

CMDCA Nº 01/2019 de 02 de abril de 2019, considerando o 

disposto na Resolução CMDCA Nº 03/2019 de 21 de maio de 2019, 

dando prosseguimento ao Processo de Escolha de Conselheiros 

Tutelares em Data Unificada no ano de 2019 estabelece novo 

Calendário Oficial e para dar ampla visibilidade torna público o 

presente EDITAL DE REABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

permanecendo vigentes todos os requisitos do Edital 01/2019 de 05 

de abril de 2019 que não forem alterados pelo presente 

instrumento. 

1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo 

composto por 05 (cinco) membros, escolhidos pela comunidade 

local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida a recondução, 

por novos processos de escolha. 

2. O Prazo de Inscrições para o Processo de Escolha de 

Conselheiros Tutelares em Data Unificada, do município de São 

Bentinho – PB no ano de 2019 está prorrogado até 14 de junho de 

2019, sendo publicada em 01 de julho de 2019 a lista de candidatos 

com inscrições deferidas ou indeferidas. 

3. Para realizar a inscrição o candidato deverá observar todos os 

requisitos do item 9 do Edital 01/2019 de 05 de abril de 2019 sendo 

alterado por este instrumento apenas a exigência do Item 9.7 

referente a entrega da fotografia digitalizada em mídia digital (CD) 

agora substituída por uma fotografia 3x4 atual. 

 

4. A eleição para os membros do Conselho Tutelar do município de 

São Bentinho - PB realizar-se-á no dia 06 de outubro de 2019, das 

09h00 às 15h00, conforme previsto no art. 37 da Lei Municipal n° 

151/2002 de 01 de outubro de 2002 com alterações na Lei 

n°387/2015 de 24 de abril de 2015.  

. 

5. O Curso específico sobre o ECA será realizado nos dias 10 e 11 

de agosto de 2019, das 08h00 às 17h00 horas, em local 

posteriormente divulgado. 

 

6.  A avaliação será aplicada no dia 17 de agosto de 2019 sendo 

que o local e o horário de realização da Prova Objetiva/discursiva 

serão divulgados no Portal - endereço eletrônico - da Prefeitura 

Municipal de São Bentinho - PB, em data próxima a realização da 

mesma a ser definida ainda pela Comissão Especial Eleitoral – 

CEE. 

. 

7. No dia 19/08/2019 ocorrerá a divulgação do gabarito da prova 

objetiva, no Diário Oficial e Portal - endereço eletrônico - da 

Prefeitura Municipal de São Bentinho - PB, bem como em outros 

locais públicos de fácil acesso e outros meios de comunicação. 

 

8. Os Eventos do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares 

em Data Unificada, do município de São Bentinho – PB no ano de 

2019 observará as datas do Novo Calendário Oficial constante no 

Anexo único deste Edital. 

 
 
 

São Bentinho – PB, 22 de maio de 2019. 
 
 
 

 

 
 

 
 

MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS 
Coordenadora da Comissão Especial Eleitoral – CEE  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
Referente ao Edital 002/2019 do Processo de Escolha de 
Conselheiros Tutelares em Data Unificada no Ano de 2019. 

 
Novo Calendário Oficial 

 

   EVENTOS BÁSICOS DATAS 

Publicação do Edital 22.05.2019 

Período de Inscrições no CRAS das 07h30 às 

12h00 em dias úteis de segunda a sexta-feira  

15.04 a 

14.06.2019 

Publicação da lista dos candidatos com inscrições 

deferidas ou indeferidas no mural da Prefeitura 

Municipal e outros meios equivalentes 

 

01.07.2019 

Prazo para interpor recurso junto ao CMDCA de 

candidatos com inscrições indeferidas 

01 a 

05.07.2019 
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Prazo para impugnação de candidatura 01 a 

05.07.2019 

Análise pelo CMDCA dos recursos de candidatos 

com inscrições indeferidas 

06 a 

10.07.2019 

Prazo para a CEE decidir pelo acatamento ou não 

do pedido de impugnação 

06 a 

10.07.2019 

Divulgação do resultado dos recursos dos 

candidatos com inscrições indeferidas 

11.07.2019 

Notificação pela CEE do candidato impugnado  11 a 

15.07.2019 

Prazo para o candidato impugnado apresentar 

defesa a CEE 

15 a 

19.07.2019 

Análise da defesa do candidato impugnado pela 

CEE 

20 a 

24.07.2019 

Publicação da Lista de candidatos impugnados 25.07.2019 

Prazo para o candidato impugnado recorrer da 

decisão da CEE junto ao CMDCA 

25 a 

29.07.2019 

Análise pelo CMDCA dos recursos dos candidatos 

impugnados 

30.07 a 

03.08.2019 

Publicação da lista definitiva dos candidatos 

habilitados à segunda etapa, em ordem alfabética 

05.08.2019 

Divulgação do local e horário de realização do 

Curso Específico sobre o ECA 

05.08.2019 

Data da realização do Curso Específico sobre o 

ECA 

10 e 

11.08.2019 

Divulgação do local e horário de realização da 

Avaliação  

12.08.2019 

Data da realização da Avaliação  17.08.2019 

Divulgação do gabarito das questões objetivas da 

Avaliação  

19.08.2019 

Prazo para interposição de recursos junto a CEE 

relativos às questões objetivas da Avaliação  

19 a 

23.08.2019 

Prazo para apreciação dos recursos relativos às 

questões objetivas e Resultado Final da Avaliação 

com a nota dos Candidatos 

24 a 

28.08.2019 

Divulgação do julgamento dos recursos relativos 

às questões objetivas  

28.08.2019 

Resultado Final da Avaliação com a nota dos 

Candidatos 

28.08.2019 

Prazo para interposição de recursos ao Plenário 

do CMDCA, da decisão da Comissão relativa ao 

Resultado Final da Avaliação 

29.08 a 

02.09.2019 

Prazo para o CMDCA apreciar os recursos contra 

a decisão da Comissão relativa ao Resultado Final 

da Avaliação 

03 a 

07.09.2019 

Divulgação do julgamento dos recursos pelo 

Plenário do CMDCA relativos à Avaliação  

09.09.2019 

Divulgação da relação final dos candidatos 

habilitados na segunda etapa e convocação para 

realização da Reunião de Compromisso e sorteio 

do número de Votação 

09.09.2019 

Realização da Reunião para Sorteio dos números 

e Termo de Compromisso 

10.09.2019 

Divulgação da relação das candidaturas 

homologadas dos candidatos aptos a participarem 

da eleição  

11.09.2019 

Período da Propaganda da Campanha do 

Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares 

11.09 a 

04/10/2019 

Eleição de Conselheiros Tutelares 06.10.2019 

Divulgação do resultado oficial do processo.de 

escolha de Conselheiros Tutelares 

07.10.2019 

Prazo para interposição de recursos relativos a 

resultado final da eleição  

07 a 

11.10.2019 

Prazo para o CMDCA apreciar os recursos contra 

o resultado final da eleição 

12 a 

16.10.2019 

Divulgação do julgamento dos recursos relativos à 

eleição dos candidatos 

16.10.2019 

Publicação do resultado final com a respectiva 

homologação do processo.de escolha 

17.10.2019 

Diplomação dos candidatos eleitos titulares e 

suplentes 

25.10.2019 

Formação Inicial 25 a 

29.11.2019 

Publicação do ato de Nomeação pelo Prefeito dos 

05 (cinco) candidatos mais votados  

08.01.2020 

Posse dos Conselheiros Titulares Eleitos Titulares 10.01.2020 

 
São Bentinho – PB, 22 de maio de 2019. 

 

 
 

 
MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS 

Coordenadora da Comissão Especial Eleitoral – CEE  
  

 
 


