
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE PRACINHA 
 

  

EDITAL Nº 04/2019 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01/2019 
 
A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE PRACINHA-SP (CMDCA), no uso da atribuição que lhe é conferida 
pela Lei nº 127 DE 18/08/1999, Lei 297 de 05/10/2005 e Lei nº 616 de 19/05/2015 e a 
Resolução 001/2019 do CMDCA, TORNA PÚBLICO o Edital de Retificação do Edital nº 
01/2019 de Convocação para o Primeiro Processo de Escolha em Data Unificada para 
membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2023 conforme segue: 
 
Art. 1º - Acrescenta-se ao artigo nº 12 do Edital nº 01/2019 os itens abaixo 
relacionados: 
 
12.17 – Fica definido a publicação do gabarito preliminar da prova escrita no dia 
01/07/2019 após as 17h em edital próprio a ser publicado no site da Prefeitura 
Municipal de Pracinha-SP www.pracinha.sp.gov.br e da empresa aplicadora da Prova 
Escrita www.spbrasilconcursos.com.br.  
 
12.18 – Estabelece a abertura de prazo de recurso do gabarito e da prova escrita os 
dias 08 de julho de 2019 até o dia 12 de julho de 2019 em edital específico a ser 
publicado. 
 
12.19 – Fica Estabelecido o anexo I deste edital como cronograma do certame, 
podendo este ser modificado ou alterado em face as necessidades que se 
demonstrarem de interesse público. 
 
12.20 - Nas fases na classificação da Prova Escrita entre candidatos com igual número de 
pontos, serão fatores de preferência os seguintes:  
 
a) Idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente 
aos demais, dando-se preferência ao de idade mais elevada;  
b) Maior idade; 
c) Maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos;  
d) Maior número de acertos na prova de Português; 
 
Art. 2º -  E, para produzir os efeitos jurídicos e legais, faz o C.M.D.C.A. publicar o 
presente Edital. 

 
Pracinha, 24 de junho de 2.019. 

 
 
 

MÁRCIA REGINA SOARES 
PRESIDENTE DO C.M.D.C.A. 

http://www.pracinha.sp.gov.br/
http://www.spbrasilconcursos.com.br/
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Anexo I – CRONOGRAMA 

Cronograma Referente ao Edital 001/2019 do CMDCA. 

Publicação do Edital 26/04/2019 

Inscrições na sede do CMDCA das 08:00 às 12:00h 29/04 à 20/05/2019 

Análise dos requerimentos de inscrições 21/05/2019 à 27/05/2019 

Publicação da lista dos Candidatos com inscrições 

deferidas 

08/06/2019 

Prazo para recurso 10/06 à 14/06/2019 

Análise dos Recursos pela Comissão Especial 17/06 à 21/06/2019 

Divulgação do resultado dos recursos.  

Convocação dos candidatos com inscrições deferidas 

para a realização da prova escrita.  

 

22/06/2019 

Prova escrita das 13:00 às 16:00h 29/06/2019 

Resultado da prova escrita 06/07/2019 

Prazo para recurso – prova escrita 08/07 à 12/07/2019 

Análise do recurso 15/07 à 19/07/2019 

Divulgação do resultado do Recurso  22/07/2019 

Convocação dos candidatos para avaliação psicológica 03/08/2019 

Data da avaliação psicológica 07/08/2019 

Homologação dos resultados e aprovação das 

candidaturas 

17/08/2019 

Divulgação dos locais de votação 31/08/2019 

Dia da votação 06/10/2019 

Divulgação do resultado da votação 06/10/2019 

Prazo para impugnação do resultado da Escolha 07/10 à 11/10/2019 

Diplomação e Posse dos escolhidos e suplentes 10/01/2020 

 

 


