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EDITAL DE DIVULGAÇÃO nº. 001-2019, de 17/05/2019 

RETIFICAÇÃO 001 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Humberto 

de Campos – MA (CMDCA-MA), cumprindo o disposto no Edital do Concurso Público 

para Conselheiros Tutelares de Humberto de Campos nº. 001 de 02/04/2019, torna 

público para todos os interessados, as alterações nos termos abaixo descritos:  

 

ONDE LÊ-SE:   

Art. 9º - O processo eleitoral dos membros do Conselho Tutelar de Humberto de 

Campos - MA, será realizado em 06 (seis) etapas, a saber: 

VIII. É inelegível e está impedido de se inscrever no processo eleitoral unificado o 

conselheiro tutelar que:  

a) Tiver sido empossado para o segundo mandato consecutivo até 10 janeiro de 

2015; 

b) Que tiver exercido o mandato em regime de prorrogação, por período 

ininterrupto superior a 02 (dois) anos e meio. 

LEIA-SE: 

Art. 9º - O processo eleitoral dos membros do Conselho Tutelar de Humberto de 

Campos - MA, será realizado em 06 (seis) etapas, a saber:  

a) Está elegível e pode se inscrever no processo eleitoral unificado o conselheiro 

tutelar que estiver no 2º mandato conforme o Artigo 132 da lei 8.069/90 alterado 

pela Lei 13.824 de 09 de maio de 2019.  

 

ONDE LÊ-SE  

§2º - Segunda etapa – avaliação psicológica/entrevista será realizada por profissional 

habilitado e a comissão Especial Eleitoral, e visa verificar, mediante o uso de 

instrumento psicológico e específico o perfil psicológico adequado ao exercício da 

função de conselheiro tutelar. 

III. A avaliação/entrevista psicológica ocorrerá dia 22 de maio de 2019 das 07h30min. 

às 12h00 e 13h30min. às 18h00; 
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LEIA-SE:  

Segunda etapa – avaliação psicológica/entrevista será realizada por profissional 

habilitado e a comissão Especial Eleitoral, e visa verificar, mediante o uso de 

instrumento psicológico e específico o perfil psicológico adequado ao exercício da 

função de conselheiro tutelar. 

III. A avaliação/entrevista psicológica ocorrerá dia 05 de agosto de 2019 das 

07h30min. às 12h00 e 13h30min. às 18h00. Os candidatos aptos ao teste deverão 

seguir as seguintes orientações: Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 24 horas; não 

realizar teste em jejum (bem alimentado); deve ter descansado na noite que antecede ao 

teste (boa noite de sono). 

 

ONDE LÊ-SE: 

Art. 27º - O prazo para interposição de recurso será de acordo com data citada no anexo 

II, do evento que lhes disser respeito (publicação do indeferimento da inscrição, 

aplicação da prova, questões da prova, publicação do resultado da prova, aplicação da 

avaliação psicológica, publicação do resultado da avaliação psicológica, eleição dos 

candidatos, publicação do resultado final) 

§3º - Cabe à Comissão Especial Eleitoral decidir com a devida fundamentação sobre os 

recursos no prazo de 03 (três) dias. 

LEIA-SE 

Art. 27º - O prazo para interposição de recurso será de 02 dias, após divulgação do 

resultado do evento que lhes disser respeito (publicação do indeferimento da inscrição, 

aplicação da prova, questões da prova, publicação do resultado da prova, aplicação da 

avaliação psicológica, publicação do resultado da avaliação psicológica, eleição dos 

candidatos, publicação do resultado final) 

§3º - Cabe à Comissão Especial Eleitoral decidir com a devida fundamentação sobre os 

recursos no prazo de até 02 (dias) dias. 

Os demais artigos, parágrafos, incisos e alínea do edital citado que não 

conflitarem com as presentes alterações permanecem inalterados. Segue em anexo o 

cronograma com as novas datas.  
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ORD. DESCRIMINAÇÃO EVENTO DATA 

01 Publicação do edital 01/2019  02/04/2019 

02 Período de inscrições  08/04 a 

07/05/2019 

03 Divulgação da relação nominal das inscrições  20/05/2019 

04 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 24/05/2019 

05 Data da realização da prova de conhecimentos  21/07/2019 

06 Divulgação do gabarito da prova de conhecimento  22/07/2019 

07 Prazo para interposição de recursos quanto a aplicação da 

prova de conhecimentos e ao gabarito  

Até 24/07/2019 

08 Divulgação do julgamento dos recursos pelo plenário do 

CMDCA, relativos as questões e ao gabarito da prova.  

Até 26/07/2019 

09 Avaliação psicológica/entrevista  
 

05/08/2019 

10 Resultado do Resultado da Avaliação psicológica/entrevista 

  

12/08/2019 

11 Prazo para interposição de recursos quanto a aplicação da 

Avaliação psicológica/entrevista 

Até 15/08/2019 

12 Divulgação da relação dos candidatos aptos na Avaliação 

psicológica/entrevista e habilitados para a campanha.  

17/08/2019 

13 Reunião com os candidatos habilitados para campanha  19/08/2019 

14 Período da campanha eleitoral  20/08 à 

05/10/2019 

15 Data da eleição  06/10/2019. 

16 Publicação do resultado da contagem dos votos válidos da 

eleição  

07/10/2019 

17 Prazo para interposição de recursos relativos ao resultado 

da eleição, bem como os fatos ocorridos no dia da eleição, 

pelo candidato  
 

Até 08/10/2019 

18 Divulgação do julgamento dos recursos do item 14;  14/10/2019. 

19 Publicação do resultado final com a respectiva homologação 

do processo  

15/10/2019 

20 Diplomação dos candidatos eleitos pelo CMDCA e Prefeito.  14/11/2019. 

21 Nomeação e posse pelo prefeito dos 05 candidatos mais 

votados.  

10/01/2020 

 

Dê se Ciência publique-se e Cumpra-se. 

 

Humberto de Campos – MA, 17 de maio de 2019. 

 

 
Nair de Jesus Rodrigues 

Conselheira Presidente da Comissão Especial Eleitoral  


