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ANEXOS

Anexo 1 - Calendário

Calendário Referente ao Edital nº 001/2019 do CMDCA

Publicação do Edital 09/04/2019

Requerimento  de  inscrições  na  sede  do

CMDCA

de 10/04/2019 a 30/04/2019, das 07:00 às

11:00 h das 13:00 h as 17:00 h

Análise dos requerimentos de inscrições de 30/04/2019 a 07/05/2019

Publicação  da  lista  preliminar  dos

candidatos  com  inscrições  deferidas  e

indeferidas

07/05/2019

Notificação  dos   candidatos  (as)  com

inscrições impugnadas 

07/05/2019

Prazo para recurso De 07/05/2019 a 14/05/2019

das 07:00 às 11:00 h das 13:00 h as 17:00

h

Análise  dos  recursos  pela  Comissão

Especial Eleitoral

De 14/05/2019 a 21/05/2019

Divulgação do resultado dos recursos 21/05/2019

Publicação  da  lista  preliminar  dos

candidatos com inscrições deferidas

21/05/2019

Prazo para impugnação de candidaturas De 21/05/2019 a 27/05/2019 

das 07:00 às 11:00 h das 13:00 h as 17:00

h

Notificação  dos  candidatos  (as)

impugnados (as)

28/05/2019
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Análise dos recursos para impugnação de

candidaturas 

28/05/2019 a 03/06/2019

Divulgação do resultado dos recursos 03/06/2019

Publicação  da  lista  final  dos  candidatos

com inscrições  deferidas  e  homologação

das candidaturas

03/06/2019

Capacitação  para  os  candidatos

homologados

De 11/06/2019 a 12/06/2019 

das 07:00 às 11:00 h das 13:00 h as 17:00

h

Resultado da prova da Capacitação 14/06/2019

Início  do  prazo  para  realização  da

campanha eleitoral pelos candidatos

20/08/2019

Credenciamento de fiscal de mesa para o

dia do pleito 01 (um) fiscal indicado por

cada candidato

20/08/2019

Encerramento da campanha eleitoral 05/10/2019

Divulgação  dos  locais  e  horários  para

votação

30/09/2019

Dia da votação 06/10/2019 das 08:00 h as 17:00 h

Divulgação do resultado da votação 07/10/2019

Prazo para apresentação de recursos para

impugnação do resultado da eleição

De 08/10/2019 a 14/10/2019

das 07:00 às 11:00 h das 13:00 h as 17:00

h.

Julgamento dos recursos para impugnação

ao resultado da eleição

15/10/2019

Resultado  do  julgamento  dos  recursos 16/10/2019
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para impugnação ao resultado da eleição

Resultado final da eleição 16/10/2019

Curso de capacitação para os Conselheiros

Tutelares eleitos e respectivos suplentes

De 05/11/2019 a 08/11/2019

das 07:00 às 11:00 h das 13:00 h as 17:00

h

Posse  e  diplomação  dos  Conselheiros

Tutelares eleitos

10/01/2020

Coxixola, 09 de abril de 2019.

Presidente do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente - CMDCA - de 

Coxixola/PB.

______________________________________________________________ 
Presidente do CMDCA

BRAZ REINALDO DE MELO


