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ANEXO 

 

Calendário Referente ao Edital COMDICA  Nº 001/2015.  

 

1   Publicação do Edital. 11/06/2015 

2   Inscrições na Secretaria Municipal de 

Educação, Desporto e Cultura das 8 horas às 

11 horas e das 13h30min às 16h30min. 

15/06/2015 à 

03/07/2015 

3   Análise dos Requerimentos de inscrições. 06/07/2015 à 

10/07/2015 

4   Publicação da lista dos candidatos com 

inscrição deferida e indeferida. 

13/07/2015 

5   Período para solicitação de impugnação por 

parte de qualquer cidadão.  

14/07/2015 à 

20/07/2015 

6   Notificação aos candidatos que tiveram 

inscrição indeferida ou requerimento de 

impugnação.  

21/07/2015 e 

22/07/2015 

7   Prazo para recurso. 23/07/2015 à 

24/07/2015 

8   Análise dos recursos pela Comissão Especial 

Eleitoral. 

27/07/2015 à 

31/07/2015 

9   Divulgação do resultado dos recursos e 

publicação da lista preliminar dos candidatos 

com inscrição deferida, em ordem alfabética. 

31/07/2015 

10   Prazo para recurso à Plenária do COMDICA. 03/08/2015 à 

04/08/2015 

11   Julgamento dos recursos pelo COMDICA. 05/08/2015 à 

06/08/2015 

12   Divulgação do resultado dos recursos e 

publicação da lista definitiva dos candidatos 

com inscrição deferida, em ordem alfabética.  

06/08/2015 

13   Reunião da Comissão Especial Eleitoral com 

os candidatos inscritos habilitados. 

10/08/2015 

14   Aplicação da prova de aferição de 

conhecimentos.  

17/08/2015 

15   Divulgação do gabarito da prova. 18/08/2015 

16   Prazo para recurso ao gabarito da prova. 19/08/2015 à 

20/08/2015 

17   Análise dos recursos pela Comissão Especial 

Eleitoral. 

21/08/2015 e 

24/08/2015 

18   Divulgação do resultado dos recursos e 

publicação do resultado final da prova, em 

24/08/2015 
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ordem alfabética. 

19   Inicio da campanha eleitoral. 25/08/2015 

20   Dia da votação e apuração dos votos. 04/10/2015 

21   Divulgação do resultado da votação. 04/10/2015 

22   Prazo para impugnação do resultado da 

eleição. 

05/10/2015 à 

06/10/2015 

23   Julgamento das impugnações ao resultado da 

eleição.  

07/10/2015 à 

08/10/2015 

24   Publicação do resultado do julgamento das 

impugnações ao resultado da eleição.  

08/10/2015 

25   Prazo para recurso ao COMDICA quanto ao 

julgamento dos recursos interpostos contra 

resultado da eleição. 

09/10/2015 e 

13/10/2015 

26   Publicação do resultado do julgamento dos 

recursos. 

15/10/2015 

27   Proclamação do resultado final da eleição.  15/10/2015 

28   Capacitação para conselheiros tutelares 

titulares e suplentes. 

Calendário a ser 

definido  

29   Proclamação do resultado final do processo 

de escolha dos membros do conselho tutelar. 

1º dia útil após o 

término da 

capacitação. 

30   Posse dos eleitos. 10/01/2016 
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