
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE IRACEMINHA SC

EDITAL 004 /2015

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI-

ANÇA DO ADOLESCENTE, no uso de suas atribuições legais, resolve RETIFICAR

cronograma previsto nos editais 001, 002 e 003/2015, que trata da escolha dos Conse-

lheiros Tutelares para atuarem no Conselho Tutelar do Município de Iraceminha, estado

de Santa Catarina.

ONDE SE LÊ:

5. DO PROCESSO DE ESCOLHA:

5.1.  Das provas e Avaliação Psicológica:

Encerrado o prazo de inscrição, será o candidato, em data a ser designada pelo

CMDCA,  submetido  à  prova  de  capacitação  técnica,  de  informática  e  avaliação

psicológica.

    

 5.2.3. O candidato deverá prestar prova de informática, com 10 questões práticas, no

dia 08.07.2015, das 10h e 15 ás 12 h tendo como local o Núcleo Escolar Professora

Maria Olinda Hermann, Rua Tancredo Neves, S/N, Iraceminha SC.

  5.2.3. O candidato deverá submeter-se a avaliação psicológica no dia 08.07.2015, das

13h e 30 às 17 h e 30,  tendo como local a Casa da Cidadania, rua Dona Paulina, S/N,

Centro, Iraceminha SC.

  

 5.2.5. Os candidatos terão 05 (cinco) dias úteis para apresentar recursos para a revisão

das questões das provas e da avaliação psicológica, depois de divulgado o resultado

final.

5.3. Da reunião com candidatos:

   O candidato deverá participar de  reunião da comissão especial,  com candidatos e

representante  da  VIVER  Desenvolvimento  Profissional  Ltda.,  para  repasse  de

orientações a fim de dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos e

sorteio dos nomes para a cédula de votação no dia 05.08.2015,  tendo como local a Casa

da Cidadania, rua Dona Paulina, S/N, Centro, Iraceminha SC.
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5.3.  Da Publicação das Candidaturas:

   5.3.1.  A relação de candidatos com as inscrições deferidas, será publicada no dia

08.06.2015,  no  Átrio  do  mural  da  Prefeitura  Municipal,  no  site

www.iraceminha.sc.gov.br e no CRAS.

   5.3.2.  Publicada  a  lista,  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá  impugnar  a

candidatura, mediante prova da alegação, no período 15 a 19.06.2015, no horário tendo

como local a Casa da Cidadania, rua Dona Paulina, s/n, centro, Iraceminha SC.

  5.3.3.  O candidato impugnado deverá manifestar-se de forma escrita, no período de

29.06.2015 a 03.07.2015,  tendo como local a Casa da Cidadania, rua Dona Paulina, s/n,

centro, Iraceminha SC.

 5.3.4. A comissão especial terá o período de um dia para apresentar resposta quanto às

impugnações, sendo até o dia 06.07.2015 às 16 horas.

 5.3.5.  O edital com a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas será

publicado  no  dia  06.07.2015,  no  Átrio  do  mural  da  Prefeitura  Municipal,  no  site

www.iraceminha.sc.gov.br e no CRAS.

 5.3.6.  Caso o  número  de  pretendentes  habilitados  seja  inferior  a  dez,  o  Conselho

Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  poderá  suspender  o  processo

eleitoral e reabrir o prazo para inscrição de novas candidaturas, respeitado a data do

pleito unificado (04/10/2015).

LEIA-SE:

5. DO PROCESSO DE ESCOLHA:

5.1.  Das provas e Avaliação Psicológica:

O  candidato  deverá  prestar  prova  de  conhecimentos,  a  ser  realizada  no  dia

01.09.2015, das 08 horas às 09 horas e 30, tendo como local a Sala de Reuniões do

CRAS,  situada  na  Rua  Dona Paulina,  s/n,  centro,  Iraceminha  SC,  junto  a  Casa  da

Cidadania.

    

 5.2.3. O candidato deverá prestar prova de informática, com 10 questões práticas, no

http://www.iraceminha.sc.gov.br/
http://www.iraceminha.sc.gov.br/
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dia 01.09.2015, às 09 horas e 45 às 11 horas e 30, tendo como local o Núcleo Escolar

Professora Maria Olinda Hermann, Rua Tancredo Neves, S/N, Iraceminha SC.

5.2.3. O candidato deverá submeter-se a avaliação psicológica no dia 01.09.2015,  às 14

horas  e  30,  tendo como local a  Sala  de Reuniões  do  CRAS,  situada  na  Rua Dona

Paulina, s/n, centro, Iraceminha SC, junto a Casa da Cidadania.

  

 5.2.5. Os candidatos terão 02 (dois) dias úteis para apresentar recursos para a revisão

das questões das provas e da avaliação psicológica, depois de divulgado o resultado

final.

5.3. Da reunião com candidatos:

   O candidato deverá participar de  reunião da comissão especial,  com candidatos e

representante  da  VIVER  Desenvolvimento  Profissional  Ltda.,  para  repasse  de

orientações a fim de dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos e

sorteio dos nomes para a cédula de votação no dia 01.09.2015, às 13 h e 30, tendo como

local  a  Sala  de  Reuniões  do  CRAS,  situada  na  Rua  Dona  Paulina,  s/n,  centro,

Iraceminha SC, junto a Casa da Cidadania..

5.3.  Da Publicação das Candidaturas:

5.3.1.  A relação  de  candidatos  com as  inscrições  deferidas,  será  publicada  no  dia

17.08.2015,  no  Átrio  do  mural  da  Prefeitura  Municipal,  no  site

www.iraceminha.sc.gov.br e no CRAS.

5.3.2.  Publicada  a  lista,  qualquer  pessoa  física  ou  jurídica  poderá  impugnar  a

candidatura, mediante prova da alegação, no período 18 a 21.08.2015, no horário de  07

horas e 30 às 11 horas e 30, tendo como local a Casa da Cidadania, rua Dona Paulina,

s/n, centro, Iraceminha SC.

5.3.3. O candidato impugnado deverá manifestar-se de forma escrita, no período de 25 a

28.08.2015,  tendo como local  a  Casa  da  Cidadania,  rua  Dona  Paulina,  s/n,  centro,

Iraceminha SC.

 5.3.4. A comissão especial terá o período de um dia para apresentar resposta quanto às

impugnações, sendo até o dia 28.08.2015 às 9 horas.

 5.3.5. O edital com a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas será

publicado no dia 28.08.2015, às 14 horas, no Átrio do mural da Prefeitura Municipal,

http://www.iraceminha.sc.gov.br/
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no site www.iraceminha.sc.gov.br e no CRAS.

5.3.6.  Caso  o  número  de  pretendentes  habilitados  seja  inferior  a  dez,  o  Conselho

Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente continuará o processo com os

candidatos aprovados nas provas e na avaliação psicológica.

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Iraceminha, 20 de Agosto de 2015.

Dione Aline Alberti Nunes Dill

Presidente do CMDCA

http://www.iraceminha.sc.gov.br/
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ANEXO I – DO CALENDÁRIO:

ONDE SE LÊ: LEIA-SE:
19.06.2015 Divulgação das inscrições pré-deferidas 17.08.2015 Divulgação das inscrições pré-deferidas

22 a 26.06.2015 Prazo para impugnação de candidaturas 18  a

21.08.2015

Prazo para impugnação de candidaturas

29 e 30.06 e 01 a

03.07.2015

Notificação dos candidatos impugnados para defesa 24.08.2015 Notificação dos candidatos impugnados para defesa

06 a 10.07.2015 Apresentação da defesa pelo candidato impugnado 25  e

26.08.2015

Apresentação da defesa pelo candidato impugnado

13.07.2015 Análise  dos  pedidos  de  impugnação  e  defesas  pela

comissão especial
28.08.2015 Análise dos pedidos de impugnação e defesas pela comissão

especial

06.07.2015 Divulgação das inscrições deferidas, aptas a participar da

prova de conhecimento, avaliação psicológica e reunião

de candidatos.

28.08.2015 Divulgação  das  inscrições  deferidas,  aptas  a  participar  da

prova de  conhecimento,  avaliação psicológica  e  reunião  de

candidatos.
08.07.2015 Prova escrita de conhecimentos específicos. Obrigatória

para todos os candidatos inscritos. 

01.09.2015  às

08 horas 

Prova escrita de conhecimentos específicos. Obrigatória para

todos os candidatos inscritos. 

08.07.2015 Prova de Informática 01.09.2015  às

9 horas e 45

Prova de Informática 

08.07.2015 Avaliação Psicológica 01.09.2015 Avaliação Psicológica  
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às  14  horas  e

30
05.08.2015 Reunião  da  comissão  especial,  com  candidatos  e

representante  da  VIVER Desenvolvimento  Profissional

Ltda.,  para  repasse  de  orientações  a  fim  de  dar

conhecimento  formal  das  regras  da  campanha  aos

candidatos e sorteio dos nomes para a cédula de votação. 

01.09.2015  às

13 horas e 30

Reunião da comissão especial, com candidatos e representante

da VIVER Desenvolvimento Profissional Ltda., para repasse

de orientações a fim de dar conhecimento formal das regras da

campanha aos candidatos e sorteio dos nomes para a cédula de

votação. 

28.07.2015 Divulgação do gabarito da prova de conhecimento 01.09.2015 às 
16 horas

Divulgação do gabarito da prova de conhecimento

29.07.2015 Divulgação  da  relação  dos  aprovados  na  prova  de

conhecimentos e de informática

02.09.2015  às

9 horas

Divulgação  da  relação  dos  aprovados  na  prova  de

conhecimentos e de informática

29  a  31.07.2015

e  03  e

04.08.2015

Prazo para apresentação de recurso solicitando revisão

das provas.

02  e

03.09.2015

Prazo  para  apresentação  de  recurso  solicitando  revisão  das

provas.

05.08.2015 Análise  pela  Comissão  Especial,  dos  recursos

apresentados

04.09.2015 – 9

horas

Análise pela Comissão Especial, dos recursos apresentados.

05.08.2015 Divulgação  das  inscrições  homologadas,  aptas  ao

processo de escolha.

04.09.2015  –

14 horas

Divulgação das inscrições homologadas, aptas ao processo de

escolha. 


