CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE SANANDUVA – COMDICA
Reorganizado pela Lei Municipal nº 2.923, de 25 de março de 2015.

EDITAL 002/2015
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE
SANANDUVA, com a interveniência do Município de Sananduva, torna pública a retificação do
item 9.1 do Edital 001/2015, de 27 de março de 2015, que passa a ter a seguinte redação:
9.1 - As inscrições deverão ser feitas pessoalmente junto à Sede da Prefeitura Municipal de
Sananduva (Setor de Fiscalização), situada na Avenida Fiorentino Bachi, n.° 673, entre os dias
08/04/15 a 06/05/2015, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30min e das 13:30 às
17:00horas.

Publique-se

Sananduva, 6 de abril de 2015.

SHEILA RIBEIRO TOMASI
Presidente do COMDICA.

LOEVIR FIDÊNCIO BENEDETTI
Prefeito Municipal em exercício

ANEXO
Calendário Referente ao Edital nº 01/2015 do COMDICA

1 - Publicação do Edital: 27/03/2015;
2 - Inscrições na sede da Prefeitura Municipal de Sananduva (Setor de Fiscalização) entre os
dias 08/04/15 a 06/05/2015, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:30min e das 13:30 às
17:00horas.
3 - Análise dos Requerimentos de inscrições: de 07/05/2015 a 15/05//2015;
4 - Publicação da relação de candidatos inscritos: até o dia 20/05/2015;
5 – Impugnação de candidatura por parte de qualquer cidadão: do dia 20/05/2015até o dia
25/05/2015;
6 - Impugnação de candidatura por parte do Ministério Público: do dia 26/05/2015 até o dia
01/06/2015;
7 – Apresentação de defesa pelo candidato impugnado: 05 (cinco) dias contados do
recebimento da notificação;
8 – Análise e decisão dos pedidos de impugnação: até o dia 15/06/2015;
9 – Interposição de recurso: 16/06/2015 a 22/06/2015;
10 - Análise e decisão dos recursos: 23/06/2015 a 26/06/2015;
11 – Prova eliminatória: data a ser definida, sendo amplamente divulgada através do endereço
eletrônico www.sananduva.rs.gov.br, no link direcionado à Eleição do Conselho Tutelar;
12 – Publicação dos candidatos habilitados: data a ser definida, sendo amplamente divulgada
através do endereço eletrônico www.sananduva.rs.gov.br, no link direcionado à Eleição do
Conselho Tutelar;
13 - Divulgação dos locais do processo de escolha: até 18/09/2015;
14 – Eleição: 04/10/2015;
15 – Divulgação do resultado da escolha: imediatamente após a apuração;
16 - Posse dos conselheiros: 10/01/2016.

