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CALENDÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS 

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR 1 TITULAR E 5 SUPLENTE 

 

 

01 Publicação do edital de abertura do processo 
de inscrição e eleição de candidatos ao 
Conselho Tutelar 
 

01/02/2022 
 
 

 

02 Período de inscrições de candidaturas 02/02/2022 a 
11/02/2022 
 

03 Divulgação das inscrições deferidas e 
indeferidas 
 

16/02/2022 
 

04 Prazo para interposição de recursos ao 
deferimento ou indeferimento das Inscrições 
 

 
18/02/2022 

05 Divulgação do julgamento dos recursos 
 
 

22/02/2022 

06 Prazo para interposição de recurso, ao 
Plenário do CMDCA, da decisão da 
Comissão. 
 

24/02/2022 
 

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

28/03/2022 
 

08 Data da realização da prova de 
conhecimentos  
Local da realização da prova CRAS 
Divulgação do Gabarito uma hora após o 
termino da prova  

04/03/2022 
Ás 13:00 
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09 Prazo para interposição de recursos quanto à 
aplicação da prova de conhecimentos 
 

07/03/2022 
 

10 Divulgação do julgamento dos recursos pelo 
Plenário do CMDCA relativos à aplicação da 
prova de conhecimentos. 
 

 
09/03/2022 

11 Prazo para interposição de recursos relativos 
às questões da prova de conhecimentos. 
 

10/03/2022 

12 Divulgação do julgamento dos recursos 
relativos às questões da prova de 
conhecimentos. 
 

11/03/2022 

13 Prazo para interposição de recurso, ao 
Plenário do CMDCA, da decisão da 
Comissão. 
 

14/03/2022 

14 Divulgação do julgamento dos recursos pelo 
Plenário do CMDCA relativos às questões e 
ao gabarito da prova de conhecimentos. 
 

15/03/2022 

15 Divulgação da relação dos candidatos 
aprovados na prova de conhecimentos e 
convocação dos mesmos para submeterem-
se à avaliação psicológica. 
 

16/03/2022 

16 Data da realização da avaliação psicológica. 
 
 

18/03/2022  
 

17 Prazo para interposição de recursos relativos 
à aplicação da avaliação psicológica.  
 

21/03/2022 
 

18 Divulgação do julgamento dos recursos 
relativos à aplicação da avaliação psicológica. 
 

 
23/03/2022 
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19 Prazo para interposição de recurso, ao 
Plenário do CMDCA da decisão da Comissão.  
 

24/03/2022 
 

20 Divulgação do julgamento dos recursos pelo 
Plenário do CMDCA relativos à aplicação da 
avaliação psicológica. 
 

 
25/03/2022 
 

21 Divulgação do resultado da avaliação 
psicológica.  
 

 
25/03/2022 
 

22 Prazo para interposição de recursos relativos 
ao resultado da avaliação psicológica. 
 

 
28/03/2022 

23  Divulgação do julgamento dos recursos 
relativos ao resultado da avaliação 
psicológica. 
 

 
30/03/2022 

24 Prazo para interposição de recurso, ao 
Plenário do CMDCA, da decisão da 
Comissão.  
 

01/04/2022 
 

25 Divulgação do julgamento dos recursos pelo 
Plenário do CMDCA relativos ao resultado da 
avaliação psicológica. 
 

04/04/2022 
 

26 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. 
 

06/04/2022 
 

27 Realização da reunião prevista no item 7.1 do 
edital. local CRAS/15:00 hrs 
 

07/04/2022 
 

28 Divulgação da relação dos candidatos 
habilitados conforme previsto no item 7.1.5 do 
edital (primeiro dia útil após a reunião) 
 

08/04/2022 
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29 
 
 

 
 
Período da campanha eleitoral 
Obs. Com relação a recursos, observar item 
7.4, b do edital. 
 

 
11/04/2022 a 
07/05/2022 

30 Dia da eleição. 
 
 

08/05//2022 

31 Prazo para interposição de recursos relativos 
a fatos ocorridos no dia da eleição dos 
candidatos. 
 

09/05//2022 

32 Divulgação do julgamento dos recursos 
relativos à eleição dos candidatos.  
 
 

10/05/2022 

33 Prazo para interposição de recurso, ao 
Plenário do CMDCA, da decisão da 
Comissão. Até 
 

11/05/2022 

34 Divulgação do julgamento dos recursos pelo 
Plenário do CMDCA relativos à eleição dos 
candidatos. 
 

12/05/2022 
 

35  Publicação do resultado da eleição.  
 
 

13/05/2022 

36 Prazo para interposição de recursos relativos 
ao resultado da eleição.  
 

16/05/2022 

37 Divulgação do julgamento dos recursos 
relativos ao resultado da eleição. 
 

17/05/2022 

38 Prazo para interposição de recurso, ao 
Plenário do CMDCA da decisão da Comissão. 
  

18/05/2022 
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39 Divulgação do julgamento dos recursos pelo 
Plenário do CMDCA relativos ao resultado da 
eleição. 
 

19/05/2022 
 

40 Publicação do resultado final com a respectiva 
homologação do processo. 
 

20/05/2022 

41 Diplomação dos candidatos eleitos (03 dias 
após a homologação do processo).  
 

25/05/2022 

42 Prazo para o CMDCA comunicar ao Prefeito 
Municipal a respeito da diplomação (24 horas 
após a diplomação). 
 

25/05/2022 

43 Nomeação pelo Prefeito dos 05 candidatos 
mais votados.  
 

27/05/2022 
 

44  Data da posse 
 
 

27/05/2022 


