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 1º CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

2023 

01 Publicação do edital de abertura do processo de escolha 

 de candidatos ao Conselho Tutelar. 

 

22/03/2023 

02 Período de Inscrições de Candidaturas  02/05/2023 a 

15/05/2023 

03 Divulgação dos candidatos inscritos deferidos e indeferidos e prazo para impugnações 

 

16/05/2023 a 

22/05/2023 

04 Prazo para interposição de recursos (defesa) ao  

deferimento ou indeferimento e impugnações das inscrições.  

De 22/05/2023 a 

29/05/2023 

05 Divulgação do julgamento dos recursos. 01/06/2023 

06 Prazo para interposição de recurso,  

ao Plenário do CMDCA, da decisão da Comissão.  

De 05/06/2023 a 

07/06/2023 

07 Divulgação do julgamento dos recursos pelo Plenário do CMDCA e homologação das 

inscrições. 

De 08/06/2023 a 

12/06/2023 

08 Data da realização da prova de conhecimentos  02/08/2023 De 9:00h 

às 11:00h 

09 Divulgação do Gabarito 03/08/2023 

10 Divulgação da lista dos aprovados ou não aprovados na prova 04/08/2023 

 

11 

Prazo para interposição de recursos relativos 

às questões da prova de conhecimentos 

07/08/2023 a 

09/08/2023 

12  Divulgação do Julgamento dos recursos  

relativos a questões da prova de conhecimento 
11/08/2023 

13 Prazo para interposição de recurso, ao Plenário do CMDCA 

 da decisão da comissão 

14/08/2023 a 

17/08/2023 

14 Divulgação do Julgamento dos Recursos pelo  

Plenário do CMDCA relativos a questões e ao gabarito da prova de conhecimentos 

 

18/08/2023 

15 Divulgação da relação dos candidatos habilitados a participarem  

da eleição e convocação dos mesmos para comparecerem  

à reunião prevista no item 7.1 do Edital. 

20/08/2023 

16 Realização da reunião prevista no item 7.1 do Edital. 23/08/2023 

17 Divulgação da relação definitiva dos candidatos habilitados conforme  

previsto no item 7.1.5 do Edital (primeiro dia útil após a reunião) 

 

24/08/2023 

18 Período da campanha eleitoral  24/08/2023 a 

29/09/2023 

19 Dia da VOTAÇÂO 01/10/2023 

20 Recurso ao resultado da Votação 03/10/2023 a 

05/10/2023 

21 Divulgação do Julgamento do Recurso relativo ao resultado da votação 10/10/2023 

22  Homologação do resultado do processo de escolha 12/10/2023 

23 Diplomação dos eleitos no processo de escolha 17/10/2023 

 


