
CRONOGRAMA DA ELEIÇÃO - EDITAL CMDCA Nº. 001 DE 28 DE MARÇO DE 2019 

Processo de Escolha Unificado para membros do Conselho Tutelar do Município de 
Rodeiro/MG, para o exercício do mandato   2020/2023 

1 Publicação do edital de abertura do processo de inscrição e eleição de candidatos ao Conselho 
Tutelar. 28/03/2019 

2 Período de inscrições de candidaturas 01/04/2019 A 
03/05/2019 

3 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 08/05/2019 
4 

Prazo para interposição de recursos ao deferimento ou indeferimento das inscrições.  Até o dia 
13/05/2019 

5 Divulgação do julgamento dos recursos. 14/05/2019 
6 

Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão.  Até o dia 
15/05/2019 

7 
Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA e homologação das inscrições. 20/05/2019 

8 Inscrição de candidatos que passaram a ter direito a recondução de acordo com a lei nº 
13.824/2019 

21/05/2019 a 
24/05/2019  

9 
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas dos candidatos que passram a  ter direito a 
recondução de acordo com a Lei 13.824/2019  27/05/2019 

10 
Prazo para interposição de recursos ao deferimento ou indeferimento das inscrições dos 
candidatos que passaram a ter direito a recondução de acordo com a Lei 13.824/2019  

 Até o dia 
29/05/2019 

11 
Divulgação do julgamento dos recursos(se houver) dos candidatos que passaram  a ter direito a 
recondução de acordo com a Lei 13.824/2019  30/05/2019 

12 Data da realização da prova de conhecimentos  16/06/2019 
13 Divulgação do gabarito preliminar da Prova de Conhecimento 17/06/2019 
14 

Prazo para interposição de recursos quanto à aplicação e as questões da prova de conhecimento  Até o dia 
19/06/2019 

15 Divulgação do julgamento dos recursos relativos à aplicação às questões da prova de 
conhecimento. 24/06/2019 

16 
Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão. Até o dia 

25/06/2019 
17 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos à aplicação da prova e 

questões de conhecimentos. 26/06/2019 

18 Período de inscrições de candidaturas 26/06/2019 a 
05/07/2019 

19 Divulgação de inscrições deferidas e indeferidas  08/07/2019 
20 

Prazo para interposição de recurso ao deferimento ou indeferimento das inscrições  10/07/2019 

21 Divulgação do julgamento dos recursos  12/07/2019 
22 

Prazo para interposição de recurso, ao plenário do CMDCA, da decisão da comissão.  16/07/2019 

23 
Divulgação do julgamento dos recursos pelo plenário do CMDCA e homologação das inscrições. 18/07/2019 

24 Data da realização da prova de conhecimentos.  21/07/2019 
25 Divulgação do gabarito preliminar da prova de conhecimentos.  22/07/2019 



26 
Prazo para interposição de recursos quanto à aplicação e as questões da prova de conhecimento. 24/07/2019. 

27 Divulgação dos julgamentos dos recursos relativos a aplicação às questões da prova de 
conhecimento.  26/07/2019. 

28 Prazo para interposição de recurso ao plenário do CMDCA 29/07/2019 
29 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA relativos a aplicação da prova e 

questões de conhecimento. 31/07/2019 

30 
Divulgação final da relação de candidatos aprovados na prova de conhecimentos e convocação 
dos mesmos para comparecer na reunião previstos no item 7.1 do edital 02/08/2019 

31 Realização da reunião prevista no item 7.1 do edital.  06/08/2019 
32 

Divulgação da relação dos candidatos habilitados conforme previsto no item 7.1.5 do edital 07/08/2019 

33 Período da campanha eleitoral  08/08/2019 a 
30/09/2019 

34 Dia da eleição         06/10/2019 
35 Divulgação do resultado preliminar das eleições        07/10/2019 
36 Prazo para interposição de recursos relativos a fatos ocorridos no dia da eleição 09/10/2019 
37 Divulgação do julgamento dos recursos relativos a eleição dos candidatos  10/10/2019 
38 Prazo para interposição de recurso, ao plenário do CMDCA, da decisão da comissão           Até o dia                                           

15/10/2019 
39 Divulgação do julgamento dos recursos pelo plenário do CMDCA relativos a eleição dos 

candidatos 17/10/2019 

40 Divulgação do julgamento dos recursos pelo plenário do CMDCA relativos ao resultado da 
eleição 21/10/2019 

41 Publicação do resultado final com a respectiva homologação do processo 23/10/2019 
42 Diplomação dos candidatos eleitos 30/10/2019 
43 Nomeação pelo prefeito dos 05 candidatos mais votados 02/01/2020 
44 Data da posse 10/01/2020 

 
  

 

 
Presidente CMDCA  

 


