ATIVIDADE

PRAZO DE
EXECUÇÃO

DATAS

1 dia

03/03/2012

2. Elaboração e publicação do edital divulgando o processo de
escolha

10 dias

15/06/2012 a
25/06/2012

3. Divulgação do edital por intermédio dos meios de
comunicação. (Jornal, Internet)

30 dias

15/06/2012 a
15/07/2012

4. Inscrição dos candidatos ao Processo de Escolha

30 dias
úteis

1. Formação da Comissão de Escolha dos Conselheiros
Tutelares pelo CMDCA

5. Análise da documentação dos candidatos inscritos pela
Comissão de Eleição do Conselho Tutelar

4 dias

18/6/2012 a
30/07/2012
31/07/2012 a
03/08/2012

6. Deliberação das Inscrições analisadas, deferidas
indeferidas publicada no Diário Oficial do Município

1 dia

07/08/2012

e

7. Convocação dos candidatos inscritos e habilitados para o
curso de capacitação por meio de deliberação publicada em
diário oficial do município e no site da RCP
www.recriaprudente.org.br
8. Realização do Curso de Capacitação para Candidatos,
conforme item 7, deste cronograma.
9. Aplicação da Prova escrita (local e horário a ser divulgado
posteriormente)
10. Divulgação
do
Gabarito
no
site
da
RCP
www.recriaprudente.org.br, a partir das 17 h
11. Divulgação por meio de deliberação em diário oficial do
município e no site da RCP www.recriaprudente.org.br dos
candidatos aprovados na prova escrita com nota igual ou
superior a 7,0 e abertura do prazo de 48 horas para recursos.

12. Deliberação no Diário Oficial do Município e no site da RCP
www.recriaprudente.org.br do resultado final dos candidatos
aprovados na prova escrita e aptos a realização da prova
prática de informática.
13. Aplicação da Prova de Conhecimento Básico de Informática –
Prática
(local e horário a ser divulgado posteriormente)
14. Deliberação no Diário Oficial do Município e no site da RCP
www.recriaprudente.org.br do resultado final dos candidatos
aprovados e aptos ao Processo Eleitoral
15. Impugnação dos candidatos registrados, até 48 horas após a
publicação.
16. Notificação dos candidatos impugnados por meio de
Deliberação no Diário Oficial do Município e no site da RCP
www.recriaprudente.org.br
17. Defesa do candidato impugnado
18. Decisão do CMDCA
19. Envio dos processos dos candidatos, inclusive dos
impugnados, sua defesa e decisão do CMDCA para
apreciação do Ministério Publico.
20. Publicação oficial dos candidatos devidamente registrados
para concorrerem ao processo eleitoral à função de
conselheiros tutelares

1 dia

1 dia
1 dia
1dia

2 dias

07/08/2012

17/08/2012
19/08/2012
19/08/2012

21/08/2012 a
partir das 9h a
23/08/2012
até às 9h
25/08/2012

1 dia
02/09/2012
1 dia
04/09/2012
1 dia
2 dias

05/09/2012 a
06/09/2012

1 dia

12/09/2012

2 dias

13/09/2012 e
17/09/2012

2 dias
1 dia

20/09/2012

24/09/2012

1 dia
03/10/2012

ATIVIDADE

PRAZO DE
EXECUÇÃO

21. Registro da Candidatura protocolado na sede do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente conforme
art.3 º alínea H desta deliberação.
22. Elaboração do material de divulgação dos candidatos
23. Distribuição do material de divulgação

2 dias úteis

04/10/2012 e
05/10/2012

6 dias

08/10/2012 a
16/10/2012

1 dia

24. Campanha de divulgação dos candidatos

38 dias

25. Eleição do conselho tutelar

1 dia

26. Apuração dos votos

1 dia

27. Homologação do resultado pelo CMDCA e comunicação
oficial ao prefeito

1 dia

28. Convocação pelo Executivo Municipal por meio de oficio dos
dez primeiros classificados

1 dia

29. Os candidatos convocados
interesse da nomeação

3 dias

manifestar-se-ão

sobre

o

30. Nomeação dos conselheiros

1 dia

31. Transição entre os conselheiros

32. Ato solene da posse do 1 º e 2º Conselho Tutelar de
Presidente Prudente

DATAS

17/10/2012
17/10/2012 a
23/11/2012
25/11/2012
25/11/2012
28/11/2012
30/11/2012
03/12/2012
04/12/2012 e
05/12/2012
07/12/2012

5 dias úteis

10/12/2012
11/12/2012
12/12/2012
13/12/2012
14/12/2012

1 dia

18/12/2012

