Anexo do Ato Complementar
1

29/07/2019

2

30/07/2019 a
02/08/2019

3

03/08/2019

4

Até 05/08/2019

Solicitação de impugnação do ato complementar

5

05 e 06/08/2019

Interposição de recurso junto ao COMDECAP referente às inscrições

6

07/08/2019

Análise e decisão dos pedidos de impugnação do ato complementar e dos recursos referentes
às inscrições, com posterior publicação

7

08/08/2019

Aplicação da prova e divulgação do gabarito

8

09/08/2019 a
12/08/2019

9

13/08/2019

Análise dos recursos referente a prova, publicação da decisão do pedido do recurso e
publicação do resultado final da prova, com agendamento da avaliação psicológica.

10

14/08/2019

Avaliação psicológica (aplicação testes manhã) e entrevista à tarde

11

20/08/2019

Publicação do resultado de avaliação psicológica com agendamento de entrevista devolutiva
para os candidatos inaptos (se houver)

12

21/08/2019

Entrevista devolutiva (período da manhã)

13

21 a 23/08/2019

14

27/08/2019

15

28/08/2019 e
29/08/2019

16

30/08/2019

Análise dos recursos referente à avaliação psicológica e publicação da decisão do pedido do
recurso

17

02/09/2019

Publicação da relação dos habilitados para a eleição

18

03/09/2019

Publicação da data, local e horário da reunião que autoriza a campanha eleitoral

19

Publicação do ato complementar
Inscrição dos candidatos
Análise de inscrição e publicação de inscritos

Apresentação de recurso referente a prova

Apresentação de recurso do resultado da avaliação psicológica junto à comissão avaliadora
Publicação da decisão do pedido de recurso da avaliação psicológica (perito revisor), com
entrevista devolutiva do perito revisor
Apresentação de recurso do resultado da avaliação psicológica junto ao COMDECAP

04/09 a 05/10/2019 Período da campanha eleitoral

20

13/09/2019

Prazo para publicação dos locais de votação

21

06/10/2019

Eleição

22

07/10/2019

Resultado da Eleição

23

10/10/2019

Apresentação de recurso referente à eleição

24

18/10/2019

Publicação da decisão de recurso referente a eleição, com publicação do resultado final

25

18/10/2019

Homologação do resultado final do COMDECAP

26

22/10/2019

Diplomação dos conselheiros eleitos

27

08/11/2019

Prazo para o prefeito nomear 05 candidatos mais votados

28

31/10/2019

Prazo para a divulgação da data e local da formação dos conselheiros titulares e suplentes

29

10/01/2020

Posso dos membros do conselho tutelar

