
 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA OFICIAL  

CRONOGRAMA  

 

 
Publicação do Edital de abertura do processo de inscrição e eleição de candidatos ao 

Conselho tutelar 
14/07/2022 

1 1ª ETAPA – INSCRIÇÕES DE CANDIDATURAS  

1.1 Período de inscrição de  Candidaturas 
14/07/2022 à 

15/08/2022 

1.2 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 17/08/2022 

1.3 
Prazo para interposição de recursos ao deferimento ou indeferimento das inscrições 

junto a Comissão Organizadora.  

18/08/2022 e 

19/08/2022 

1.4 
Divulgação do julgamento dos recursos ao deferimento ou indeferimento das 

inscrições junto a Comissão Organizadora  
23/08/2022 

1.5 Homologação das inscrições  24/08/2022 

2 
2ª ETAPA – PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTOS SOBRE OS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

2.1 
Data da realização da prova de aferição de conhecimentos sobre os Direitos da 

Criança e do Adolescente 
28/08/2022 

2.2 
Divulgação do gabarito da prova de aferição de conhecimentos sobre os Direitos da 

Criança e do Adolescente 
29/08/2022 

2.3 

Prazo para interposição de recursos quanto à aplicação e questões da prova de 

aferição de conhecimentos sobre os Direitos da Criança e do Adolescente junto a 

Comissão Organizadora  

30/08/2022 3 

31/08/2022 

2.4 

Divulgação do julgamento dos recursos quanto à aplicação e questões da prova de 

aferição de conhecimentos sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, junto a 

Comissão Organizadora  

01/09/2022 

2.5 
Divulgação da relação dos candidatos aprovados na prova de aferição de 

conhecimentos sobre os Direitos da Criança e do Adolescente.  
02/09/2022 

2.6 

Prazo para interposição de recursos quanto o resultado da prova de aferição de 

conhecimentos sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, junto a Comissão 

Organizadora 

05/09/2022 e 

06/09/2022 

2.7 
Divulgação do julgamento dos recursos quanto o resultado da prova de aferição de 

conhecimentos sobre os Direitos da Criança e do Adolescente.  
08/09/2022 

2.8 

- Divulgação da relação dos candidatos aprovados na prova de aferição de 

conhecimentos sobre os Direitos da Criança e do Adolescente;  

- Convocação dos candidatos aprovados na prova de aferição de conhecimentos 

sobre os Direitos da Criança e do Adolescente para a prova de aferição de 

conhecimentos práticos de informática básica e internet.  

09/09/2022 

3 
3ª ETAPA - PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTOS PRÁTICOS DE 

INFORMÁTICA BÁSICA E INTERNET 

3.1 
Data da realização da prova de aferição de conhecimentos práticos de informática 

básica e internet. 
13/09/2022 

3.2 

Prazo para interposição de recursos quanto à aplicação e questões da prova de 

aferição de conhecimentos práticos de informática básica e internet junto a 

Comissão Organizadora   

14/09/2022 e 

15/09/2022 

3.3 
Divulgação do julgamento dos recursos quanto à aplicação e questões da prova de 

aferição de conhecimentos práticos de informática básica e internet 
16/09/2022 



 

 

3.4 
Divulgação da relação dos candidatos aprovados na prova de aferição de 

conhecimentos práticos de informática básica e internet.  
19/09/2022 

3.5 
Prazo para interposição de recursos quanto o resultado da prova de aferição de 

conhecimentos práticos de informática básica e internet  

20/09/2022 e 

21/09/2022 

3.6 
Divulgação do julgamento dos recursos quanto o resultado da prova de aferição de 

conhecimentos práticos de informática básica e internet 
22/09/2022 

3.7 

- Divulgação da relação dos candidatos aprovados na prova de aferição de 

conhecimentos práticos de informática básica e internet; 

- Convocação dos candidatos aprovados na prova de aferição de conhecimentos 

práticos de informática básica e internet para submeter-se à avaliação psicológica. 

23/09/2022 

4 4ª ETAPA - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  

4.1 Data da realização da avaliação psicológica 
27/09/2022 e 

28/09/2022 

4.2 
Prazo para interposição de recursos quanto à aplicação da avaliação psicológica 

junto a Comissão Organizadora  

29/09/2022 e 

30/09/2022 

4.3 
Divulgação do julgamento dos recursos quanto à aplicação da avaliação psicológica 

junto a Comissão Organizadora     
03/10/2022 

4.4 Divulgação do resultado da avaliação psicológica. 10/10/2022 

4.5 
Prazo para interposição de recursos quanto o resultado da avaliação psicológica, 

junto a Comissão Organizadora 

11/10/2022 e 

13/10/2022 

4.6 Divulgação do julgamento dos recursos quanto o resultado da avaliação psicológica,  14/10/2022 

4.7 Divulgação da relação dos candidatos habilitados a participarem da eleição. 17/10/2022 

5 5ª ETAPA – ELEIÇÃO DOS CANDIDATOS   

5.1 
Encontro com todos os(as) candidatos(as) habilitados a participarem da eleição, 

para esclarecimentos do processo de escolha e indicação de fiscais. 
18/10/2022 

5.2 
Divulgação dos candidatos habilitados constando: nome, número, codinome ou 

apelido que será utilizado na cédula de votação. 
19/10/2022 

5.3 Período da campanha eleitoral 
19/10/2022 à 

04/11/2022 

5.4 Data da realização da eleição 06/11/2022 

5.5 
Prazo para interposição de recursos relativos a fatos ocorridos no dia da eleição dos 

candidatos, junto a Comissão Organizadora  

07/11/2022 e 

08/11/2022 

5.6 
Divulgação do julgamento dos recursos relativos a fatos ocorridos no dia da eleição 

dos candidatos, junto a Comissão Organizadora  
09/11/2022 

5.7 Publicação do resultado da eleição. 10/11/2022 

5.8 
Prazo para interposição de recursos relativos ao resultado da eleição, junto a 

Comissão Organizadora  

11/11/2022 e 

14/11/2022 

5.9 Divulgação do julgamento dos recursos relativos ao resultado da eleição  16/11/2022 

5.10 
Publicação do resultado final da eleição para suplente de Conselheiro Tutelar com a 

respectiva homologação. 
18/11/2022 

6 DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Diplomação dos candidatos eleitos  21/11/2022 

6.2 
Capacitação com os eleitos no processo de escolha suplementar do Conselho 

Tutelar 
22/11/2022 

6.3 Prazo para o CMDCA comunicar ao Prefeito Municipal a respeito da diplomação  
Até 

23/11/2022 

6.4 Nomeação pelo prefeito dos candidatos eleitos para suplente do Conselho Tutelar. 30/11/2022 

 


