ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 001/2022 DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do AdolescenteCMDCA
São José das Palmeiras- PR
Retificação do Edital N.º 001 /2022
Dispõe sobre a retificação do Edital n.º 001/2022de
abertura
de
inscrições
para
o
Processo
EleitoralSuplementar para Escolha dos membros do
ConselhoTutelar, para conclusão do quadriênio
2020/2023.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente(CMDCA) no uso de suas atribuições, legais que lhe
confere a Lei Municipal Nº 665/2021 de 12 de novembro de 2021 e
considerando a deliberação Nº 004/2022 do CMDCA, vem por meio
deste tornar público a seguinte Retificação ao Edital supracitado, cujas
alterações seguem elencadas:
1. A redação do Item 7.1 e 7.2 do Edital 001/2022 do CMDCA, é
alterada passando a vigorar na seguinte conformidade:
2.No item 7.1 Os Conselheiros Tutelares Serão eleitos para conclusão
do quadriênio 2020/2023 tomando posse no dia 11 de maio de 2022.
3.No item 7.2 O Conselheiro Tutelar eleito como titular para suprir a
vaga em vacância e os 05 (cinco) primeiros suplentes, deverão
participar do processo de capacitação/formação continuada relativa à
legislação específica às atribuições do cargo e dos demais aspectos da
função, promovida pelo CMDCA antes da posse, com frequência de
no mínimo 75% (setenta e cinco por cento). A capacitação ocorrerá
na data de 09 de maio do vigente ano das 13:30 ás 17:30 na sala de
reuniões da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes.
4.O Cronograma do Processo Eleitoral, passa a constar nos seguintes
moldes:
ETAPA

DATA

Publicação do Edital

04 de fevereiro

Período de Inscrição

07

a

18

de

fevereiro
Publicação da relação das inscrições homologadas

03 de março

Publicação Final da relação das inscrições homologadas

24 de março

Publicação de Edital de convocação dos candidatos para a avaliação psicológica

25 de março

Publicação de Edital dos candidatos aptos para a eleição

11 de abril

Campanha eleitoral

11 a 24 de abril

Eleição

25 de abril

Publicação do Edital final da eleição

05 de maio

Publicação de Edital de convocação dos conselheiros eleitos e suplentes para a 06 de maio
capacitação
Capacitação

09 de maio

Posse dos membros titulares

11 de maio

5.Os demais itens do Edital 001/2022 ficam mantidos, na sua
integridade.
6. A presente retificação entra em vigor na data da sua publicação.
São José das Palmeiras, 19 de abril de 2022.
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