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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ABDON BATISTA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE – CMDCA 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº03/2022 CMDCA 

 

Altera EDITAL N°01/2022 CMDCA publicado no Diário 

Oficial os municípios de Santa Catarina sob o número 

3601364 de 09/02/2022 das inscrições para o processo 

de escolha suplementar dos membros do Conselho 

Tutelar de Abdon Batista-SC. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE ABDON BATISTA, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no art. 132 e 139 da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), na Resolução Conanda n. 170/2014 e na Lei Municipal 

Complementar n.052/2014 e Lei Complementar n. 072/2019  

 

RESOLVE: 

 

1. RETIFICAR OS ÍTENS 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.13 do EDITAL N°01/2022 CMDCA 

publicado no Diário Oficial os municípios de Santa Catarina sob o número 

3601364 de 09/02/2022 

 

ONDE SE LÊ: 

7.8 Entre os dias 21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois) de março de 2022 será realizada 

a capacitação dos candidatos considerados aptos, podendo sofrer alteração de data 

dependendo da disponibilidade do palestrante. 

 

LEIA-SE: 

7.8 Entre os dias 29 (vinte e nove) e 30 (trinta) de março de 2022 será realizada a 

capacitação dos candidatos considerados aptos, podendo sofrer alteração de data 

dependendo da disponibilidade do palestrante. 



2 
 

ONDE SE LÊ: 

7.9 No dia 26 (vinte e seis) de março de 2022, das 09h às 12h, será realizada a 

prova de conhecimentos sobre o Direito da Criança e do Adolescente, sobre o 

Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e sobre informática 

básica, para a qual o candidato deve obter a nota mínima igual ou superior a 5 

(cinco). 

 

LEIA-SE: 

7.9 No dia 02 (dois) de abril de 2022, das 09h às 12h, será realizada a prova de 

conhecimentos sobre o Direito da Criança e do Adolescente, sobre o Sistema de 

Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes e sobre informática básica, para 

a qual o candidato deve obter a nota mínima igual ou superior a 5 (cinco). 

 

ONDE SE LÊ: 

7.10 A divulgação das notas ocorrerá no dia 29 (vinte e nove) de março de 2022, 

sendo possível a interposição de recurso pelos candidatos no período de 30 (trinta) 

e 31 (trinta e um) de março de 2022. 

 

LEIA-SE: 

7.10 A divulgação das notas ocorrerá no dia 04 (quatro) de abril de 2022, sendo 

possível a interposição de recurso pelos candidatos no período de 05(cinco) de abril 

de 2022. 

 

ONDE SE LÊ:  

7.11 Os recursos serão apreciados diretamente pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, que deverá publicar decisão até o dia 01 (um) 

de abril de 2022. 

 

LEIA-SE: 

7.11 Os recursos serão apreciados diretamente pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, que deverá publicar decisão até o dia 06 (seis) 

de abril de 2022. 
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ONDE SE LÊ:  

7.13 Os candidatos participarão de sessão na Câmara de Vereadores para 

divulgação dos candidatos à comunidade no dia 05 (cinco) de abril de 2022. 

 

LEIA-SE: 

7.13 Os candidatos participarão de sessão na Câmara de Vereadores para 

divulgação dos candidatos à comunidade no dia 12 (doze) de abril de 2022. 

 

2. RETIFICAR O ÍTEM 8.3  

 

ONDE SE LÊ:  

8.3 A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente é permitida após 

a publicação, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da 

relação final e oficial dos candidatos considerados habilitados. A campanha eleitoral 

se dará, portanto, entre os dias 01 (um) a 26 (vinte e seis) de abril de 2022. 

 

LEIA-SE: 

8.3 A veiculação de propaganda eleitoral pelos candidatos somente é permitida após 

a publicação, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da 

relação final e oficial dos candidatos considerados habilitados. A campanha eleitoral 

se dará, portanto, entre os dias 06 (seis) a 26 (vinte e seis) de abril de 2022. 

 

3. RETIFICAR O ÍTEM 12.1  

 

ONDE SE LÊ: 

12.1 Calendário simplificado da inscrição para o processo de escolha dos membros 

do Conselho Tutelar: 

Data Etapa 

07/02/2022 Publicação do Edital 

07/02/ a 07/03/2022 Prazo para registro das candidaturas 

08/03 a 09/03/2022 Análise do pedido de registro das candidaturas, pela CEE. 

09/03/2022 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 

indeferidos, pela CEE. 
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10 e 11/03/2022 Prazo ao candidato indeferido e à população para proceder 

interposição de recurso junto ao CMDCA. 

11/03/2022 Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos 

interpostos pelos candidatos e pela população, bem como de 

edital informando o nome de todos os candidatos cuja 

inscrição foi deferida e que estão aptos a participar da 

capacitação e prova 

29 e 30/03/2022 Capacitação dos candidatos (podendo sofrer alteração de 

data dependendo da disponibilidade do palestrante) 

02/04/2022 Realização da prova de conhecimentos específicos 

04/04/2022 Divulgação dos resultados 

05/04/2022 Recurso dos candidatos não aprovados 

06/04/2022 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA 

06/04/2022 a 

26/04/2022 

Campanha Eleitoral 

12/04/2022 Sessão de divulgação dos candidatos à comunidade 

30/04/2022 Eleição 

30/04/2022 Apuração dos votos 

02/05/2022 Publicação do resultado apuração  

03/05/2022 Posse 

 

LEIA-SE: 

12.1 Calendário simplificado da inscrição para o processo de escolha dos membros 

do Conselho Tutelar: 

Data Etapa 

07/02/2022 Publicação do Edital 

07/02/ a 07/03/2022 Prazo para registro das candidaturas 

08/03 a 09/03/2022 Análise do pedido de registro das candidaturas, pela CEE. 

09/03/2022 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 

indeferidos, pela CEE. 

10 e 11/03/2022 Prazo ao candidato indeferido e à população para proceder 

interposição de recurso junto ao CMDCA. 

11/03/2022 Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos 

interpostos pelos candidatos e pela população, bem como de 

edital informando o nome de todos os candidatos cuja 
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inscrição foi deferida e que estão aptos a participar da 

capacitação e prova 

29 e 30/03/2022 Capacitação dos candidatos (podendo sofrer alteração de 

data dependendo da disponibilidade do palestrante) 

02/04/2022 Realização da prova de conhecimentos específicos 

04/04/2022 Divulgação dos resultados 

05/04/2022 Recurso dos candidatos não aprovados 

06/04/2022 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA 

06/04/2022 a 

26/04/2022 

Campanha Eleitoral 

12/04/2022 Sessão de divulgação dos candidatos à comunidade 

30/04/2022 Eleição 

30/04/2022 Apuração dos votos 

02/05/2022 Publicação do resultado apuração  

03/05/2022 Posse 

 

4. Os demais itens do EDITAL N°01/2022 CMDCA permanecem inalterados. 

 

Abdon Batista, 09/03/22 

 

 

_________________________ 

Karine Freitas Busnello 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 


