
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FLORIANÓPOLIS 
COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONSELHEIROS TUTELARES 

RERRATIFICAÇÃO Nº 04 – EDITAL Nº 01/2015 
 

 
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Florianópolis torna público as seguintes rerratificações do Edital nº 04/2015 – Processo 
Seletivo para os membros do Conselho Tutelar de Florianópolis:  
 
I - O Art. 39 passa a ter a seguinte redação: “Art. 39º - O calendário para a realização do 
processo seletivo/eletivo dos membros do conselho tutelar obedecerá a seguinte previsão de 
cronograma: 

DATA EVENTO 

6 de abril a 8 

maio de 

2015 

  

Inscrições na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Florianópolis – CMDCA, na Avenida Mauro Ramos, n° 224, sobreloja – Centro, no horário 

das 13:00 às 18:00 horas; 

15 de maio de 

2015  

Homologação da lista dos candidatos aptos para a prova escrita, publicada no site e no 

mural da sede do CMDCA, a partir das 18:00h.  

18 a 20 de maio 

de 2015  

Interposição de recursos acerca da homologação da lista dos candidatos aptos para a 

prova escrita, presencialmente, na sede do CMDCA.  

21 a 29 de maio 

de 2015  

Análise dos recursos interpostos.  

29 de maio de 

2015  

Divulgação dos recursos relativos à homologação da lista dos candidatos aptos para a 

prova escrita.  

11 de julho de 

2015  

Prova escrita, das 08h00min às 12h00min horas; local a ser divulgado no site do CMDCA 

em 08/06/2015.  

13 de julho de 

2015 

Divulgação do gabarito da prova escrita, no site no CMDCA, a partir das 18:00h.  

29 de julho de 

2015  

Divulgação dos candidatos aprovados na prova escrita, na sede e no site do CMDCA, a 

partir das 18:00 horas .  

30 a 31 de julho 

de 2015  

Prazo para o protocolo de recursos referentes à prova escrita, das 13:00 às  18:00 horas, 

na sede do CMDCA.   

03 a 06 de 

agosto de 2015  

Análise dos recursos interpostos.  



 
07 de agosto de 

2015 

Resultado dos recursos e divulgação da lista dos candidatos aptos para a entrevista, 

publicados na sede e no site do CMDCA, a partir das 18:00 horas.   

04 a 12 de 

setembro de 

2015 

Entrevista com os candidatos, em data, horário e local a ser definido.  

14 de setembro 

de 2015 

Divulgação do resultado das entrevistas na sede e no site do CMDCA, a partir das 18:00 

horas.   

15 de setembro  

de 2015 

Prazo para protocolo de recursos das 10:00 às 12:00 e das 

 13:00 às 18:00. 

16 de setembro 

de 2015 

Avaliação e julgamento dos recursos.   

17 de setembro 

de 2015  

Resultado dos recursos e divulgação da lista final dos candidatos aptos ao processo 

eleitoral na sede e no site do CMDCA, a partir das 18:00 horas.   

18 de setembro 

de 2015  

Sorteio da disposição dos nomes na cédula eleitoral, com a presença facultativa dos 

Candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar, no Centro de Integração Empresa Escola de 

Santa Catarina – CIEE/SC, localizado na Rua Antônio Dib Mussi, 473, Centro de 

Florianópolis.   

18 de setembro 

de 2015  

Publicação do resultado do sorteio, na sede e no site do CMDCA, a partir das 18:00 horas.  

18 de setembro 

a 03 de outubro 

de 2015  

Campanha dos candidatos no município de Florianópolis.  

28 de setembro 

de 2015 

Credenciamento do fiscal dos candidatos que tiverem interesse em fazê-lo, na sede do 

CMDCA, das 13:00 às 18:00 horas.  

04 de outubro 

de 2015  

Votação para escolha dos Conselheiros Tutelares 2016/2020 – Local: ICOM, das 09:00 às 

16:00 horas. Salientando que, após as 16:00 horas, somente os eleitores que estiverem 

na parte interna da instituição é que poderão votar. 



 
05 de outubro 

de 2015  

Divulgação do resultado da eleição na sede e no site do CMDCA, a partir das 18:00 horas;   

19 a 23 de 

outubro  

Capacitação de local e horário a ser definido e divulgado no site do CMDCA na semana 

anterior.  

30 de outubro  Listagem final dos aprovados no processo seletivo.  

10 de janeiro de 

2016  

Posse dos Conselheiros Tutelares.   
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