
Ratificação do Cronograma do Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares, 
Referente ao Edital 01/2019 do CMDCA de Sonora/MS. 

 

EVENTOS BÁSICOS DATAS 

Publicação do Edital no meio de comunicação local 05/04/2019 

Inscrições no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente das 7h às 13h.  

20/05/2019 à 31/05/2019 

Análise dos Requerimentos de inscrições. 10/06/2019 à 11/06/2019 

Publicação da lista dos candidatos com inscrições 

deferidas no site da Prefeitura e no meio de 

comunicação. 

12/06/2019 

Prazo para recurso. 13/06/2019 e 14/06/2019 

Análise dos recursos. 17/06/2019 e 18/06/2019 

Publicação da lista definitiva dos candidatos com 

inscrição deferida, em ordem alfabética no meio de 

comunicação.  

19/06/2019 

Divulgação do local, data e horário de realização do 

Exame de Conhecimento, no site da Prefeitura e no 

meio de comunicação. 

09/07/2019 

Realização do Exame de Conhecimento Específico. 14/07/2019 

Publicação da lista definitiva dos candidatos 

aprovados no Exame de Conhecimento, no site da 

Prefeitura no meio de comunicação. 

23/07/2019 

Prazo para recurso. 24/07/2019 à 25/07/2019 

Análise dos recursos. 29/07/2019 à 30/07/2019 

Divulgação definitiva dos candidatos habilitados para 

avaliação psicológica e entrevista no site da 

Prefeitura e no meio de comunicação. 

31/07/2019 



Realização da Avaliação psicológica. 09/08/2019 

Publicação da lista definitiva dos candidatos 

habilitados na Avaliação Psicológica, no site da 

Prefeitura e no meio de comunicação. 

16/08/2019 

Prazo para recurso. 19/08/2019 à 20/08/2019 

Análise dos recursos. 21/08/2019 à 22/08/2019 

Divulgação da relação dos candidatos habilitados 

para participarem do pleito 

23/08/2019 

Realização do PLEITO. 06/10/2019 

Divulgação do resultado do pleito, por meio de 

publicação no site da Prefeitura e no meio de 

comunicação, com os nomes dos candidatos 

escolhidos, em ordem de classificação. 

07/10/2019 

Prazo para recurso. 08/10/2019 à 09/10/2019 

Análise dos recursos. 10/10/2019 à 15/10/2019 

Divulgação dos candidatos eleitos, no site da 

Prefeitura e no meio de comunicação, para 

diplomação e posse. 

16/10/2019 

Divulgação da data e local do curso de formação. A Definir 

Publicação da data da Diplomação e Posse, no site 

da Prefeitura e no meio de comunicação. 

20/12/2019 

DIPLOMAÇÃO E POSSE. 10/01/2020 

 
 
 
SONORA-MS, 11 de Junho de 2019. 
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Presidente do CMDCA 


