
 
 

PRORROGADO O PRAZO DE INSCRIÇÕES PARA A ELEIÇÃO 
SUPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR DE ITUPORANGA 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) 
prorroga, até o dia 06 de maio, o prazo para inscrições para a eleição 
suplementar do Conselho Tutelar de Ituporanga Edital 001/2022. 
 
 Interessados devem se inscrever de 26 de abril a 06 de maio, das 08h às 12h 
e das 13h30m às 17h30, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura, na Rua 
Joaquim Boeing 40 centro da cidade. 

Para concorrer a uma das vagas de suplência, o candidato deve apresentar a 
documentação solicitada que se encontra no site oficial do município  
www.ituporanga.sc.gov.br  

O salário será de 3.589,01 + 300.00 (vale alimentação) 

A publicação das candidaturas deferidas e indeferidas ocorrerá no dia 09 de 
maio, através do site oficial do Município. 

Os candidatos terão o período de 18 a 21 de maio para fazer a campanha 
eleitoral. Os novos membros serão escolhidos através do voto facultativo e 
secreto dos eleitores do Município aptos no cadastro da justiça eleitoral.  

No dia 17 de maio acontecerá  a prova escrita e  de informática no local e 
horário a ser divulgado. 

A eleição suplementar está agendada para o dia 22 de maio, um domingo, 
entre 09h e 15h. O local de votação será na Escola de Ensino Fundamentao 
Mon´t Alverne Rua Frei Manoel 120, centro, Ituporanga. 

  

Elionar Claudia Petris 

Presidente do CMDCA 

 

 

 



 

 

 

1. DO CALENDÁRIO 

 
 

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

do Conselho Tutelar: 

 
 

Data Etapa 

08/03/2022 Publicação do Edital 

26/04 a 06/05 Prazo para registro das candidaturas 

09/05 Análise do pedido de registro das candidaturas, pela CEE. 

09/05 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos e 

indeferidos, pela CEE. 

10/05 Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao candidato 

inabilitado 

10/05 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos 

pelos candidatos 

11/05 Prazo ao candidato indeferido proceder interposição de recurso 

junto ao CMDCA. 

11/05 Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos 

interpostos pelos candidatos, bem como, de edital informando 

o nome de todos os candidatos cuja inscrição foi deferida. 

12/05 Prazo para impugnação das candidaturas junto a CEE, pela 

população geral. 

12/05 Publicação da lista dos candidatos impugnados pela população 

e avaliados pela CEE 

13/05 Prazo aos   candidatos   impugnados   para   interposição   de 

recurso junto a CEE. 

13/05 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos interpostos 

pelos candidatos 

16/05 Prazo aos candidatos impugnados pela CEE, para interposição 

de recurso junto a CMDCA. 

16/05 Publicação da lista dos candidatos aptos a participar da 

capacitação e prova. 

17/05 Realização da prova 

18/05 Divulgação dos candidatos aptos e local de votação 

18 a 21 Campanha Eleitoral 

22/05 Eleição e apuração dos votos 

23/05 Publicação dos eleitos suplentes 

 


