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Edital nº 02/2015 

 

PRORROGA PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS 

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 

 

 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – COMDICA – do Município de Glorinha/RS, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA) e Lei Municipal 

nº1.614/2013, torna pública a prorrogação do prazo para a inscrição para o processo 

de escolha de Conselheiros Tutelares, por mais 15 (quinze) dias a contar da 

publicação deste Edital, encerrando-se dia 26/05/2015 às 17:00 horas. 

Permanecem inalterados os locais e horários para a inscrição: 

Local: CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 
  Av. Dr. Pompilio Gomes Sobrinho, 23.175 - Centro 

Horário: das 13:00 às 17:00 horas. 

 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES E PRAZOS DO PROCESSO ELEITORAL 

AÇÃO DATA/PRAZO 

Publicação do edital 27/04/2015 

Prazo para inscrições  27/04/2015 a 11/05/2015 

Prorrogação do prazo para inscrições 12/05/2015 a 26/05/2015 
até 17h 

Análise dos requerimentos das inscrições 27/05/2015 a 29/05/2015 

Publicação da lista preliminar dos candidatos com inscrições deferidas 01/06/2015 

Prazo para recurso 01/06/2015 a 03/06/2015 

Prazo para análise dos recursos  05/06/2015 a 09/06/2015 

Divulgação do resultado dos recursos 10/06/2015 

Publicação da lista definitiva dos candidatos com inscrições 
homologadas 

10/06/2015 

Divulgação do local e horário de realização da prova objetiva 10/06/2015 

Prova objetiva   13/06/2015 

Divulgação do gabarito 15/06/2015 

Prazo para correção das provas  16/06/2015 a 18/06/2015 



 

 

Publicação da lista preliminar dos candidatos aprovados na prova 
objetiva 

19/06/2015 

Prazo para recurso  22/06/2015 a 24/06/2015 

Publicação dos resultados dos recursos e lista de candidatos 
aprovados na prova objetiva 

26/06/2015 

Divulgação de local e horário para a realização de avaliação 
psicológica 

30/06/2015 

Publicação dos candidatos aptos na avaliação psicológica  20/07/2015 

Prazo para recurso dos candidatos não aptos na avaliação psicológica 21/07/2015 a 23/07/2015 

Publicação dos resultados dos recursos  29/07/2015 

Publicação da lista dos candidatos aprovados e aptos a participarem 
do pleito  

10/08/2015 

Publicação da lista dos candidatos e os respectivos números de 
candidatura  

14/08/2015 

Início da propaganda eleitoral  24/08/2015 

Publicação da lista preliminar dos mesários 14/09/2015 

Prazo para recurso 15/09/2015 a 17/09/2015 

Publicação da lista definitiva dos mesários e locais de votação 21/09/2015 

Encerramento da propaganda eleitoral 03/10/2015 às 17 horas 

Data das eleições 04/10/2015 

Publicação do resultado preliminar das eleições 04/10/2015 

Prazo para julgamento dos recursos quanto a ocorrências e 
impugnações 

06/10/2015 a 08/10/2015 

Publicação do edital com o resultado definitivo das eleições 10/10/2015 
 

 

 

Glorinha, 11 de Maio de 2015. 

 

 

 

Cássia Simeão Vilanova 

Presidente COMDICA 


