GABINETE DO GOVERNADOR
CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE PERNAMBUCO- CEDCA/PE
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
EDITAL Nº 002 DE 20 DE JUNHO DE 2018.
A Presidenta da Comissão Eleitoral, considerando a importância de ampliar prazo de divulgação e ajustes no âmbito de Administração, referente ao Edital nº
002/2018 sobre Processo de escolha suplementar: 1 (um) Conselheiro(a) Tutelar titular e 5 (cinco) suplentes, para o Conselho Tutelar do Distrito Estadual de
Fernando de Noronha (complementação do mandato até 2019), resolve alterar Os subitens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4; subitem 7.1; subitens 8.5, 8.6, 12.1, 15.1,
e o Anexo I – Do Cronograma, passando a vigorarem com a seguinte redação:
Os subitens 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, passam a vigorar com a seguinte redação:
6.1. No dia 19.07.2018, será publicado no Diário Oficial de Pernambuco e no site www.cedca.pe.gov.br, a listagem das inscrições pré-deferidas analisadas
pela Comissão Eleitoral.
6.2. No período de 20.07.2018 a 25.07.2018, abre-se prazo para impugnação de candidaturas, a ser protocolado no Centro de referência de Assistência
Social – CRAS, sito BR 363, Vila da Floresta Velha, s/n, Distrito Estadual de Fernando de Noronha, das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00
horas.
6.3. No dia 27.07.2018, dar-se-á conhecimento das impugnações, mediante publicação no Diário Oficial de Pernambuco, e abrir-se-á prazo para recurso da
impugnação, no período de 30.07.2018 a 02.08.2018, a ser protocolado no Centro de referência de Assistência Social – CRAS, sito BR 363, Vila da
Floresta Velha, s/n, Distrito Estadual de Fernando de Noronha, das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas.
6.4. No dia 06.08.2018, a Comissão Eleitoral publicará, no Diário Oficial de Pernambuco, o resultado dos recursos interpostos, bem como a listagem das
candidaturas deferidas.
O subitem 7.1, passa a vigorar com a seguinte redação:
7.1. A forma da escolha dos números dos(das) candidatos(as) ao pleito eleitoral será realizada no dia 07 de agosto de 2018, às 10:00 horas, através de sorteio,
na presença dos(das) candidatos(as) e da Comissão Eleitoral, no Centro de referência de Assistência Social – CRAS, sito BR 363, Vila da Floresta Velha,
s/n, Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Os(As) Candidatos(as) que, por ventura não puderem estar presentes, não poderão contestar o processo.
A numeração será por dezena iniciada em 0 (zero).
Os subitens 8.5, 8.6, passam a vigorar com a seguinte redação:
8.5. O resultado final de todo o processo de escolha será publicado Diário Oficial de Pernambuco e no site www.cedca.pe.gov.br, no dia 21.08.18.
8.6. As escolhas ocorrerão no dia 19 de agosto de 2018, com início da votação às 8:00 horas e encerramento às 17:00 horas, assegurando o direito de voto
aos(às) eleitores(as) que estiverem presentes no local de votação até este horário;
O subitem 12.1, passa a vigorar com a seguinte redação:
12.1. A eleição será realizada no dia 19 de agosto de 2018, na Escola Arquipélago de Fernando de Noronha, sito BR 363, Vila da Floresta Velha, s/n,
Distrito Estadual de Fernando de Noronha, com início da votação às 8:00 horas e encerramento às 17:00 horas.
O subitem 15.1, passa a vigorar com a seguinte redação:
15.1 O membro do Conselho Tutelar e os suplentes serão empossados, no dia 21 de agosto de 2018.
ANEXO I
DO CRONOGRAMA
Fica estabelecido o Cronograma oficial com os prazos para realização do processo de escolha suplementar, sendo:
ATIVIDADE
DATA
Publicação de resolução definindo a Comissão Eleitoral
16/12/2017
Publicação do Edital
Inscrição dos candidatos

21/06/2018
21/06/2018 a 13/07/2018

Análise das Inscrições pela Comissão Eleitoral

16/07/2018 a 17/07/2018

Publicação das inscrições pré-deferidas
Abertura de prazo para impugnação de candidatos

19/07/2018
20/07/2018 a 25/07/2018

Publicação das impugnações
Abertura de prazo para recurso da impugnação

27/07/2018
30/07/2018 a 01/08/2018

Prazo de análise do recurso pela Comissão

02/08/2018 a 03/08/2018

Publicação da listagem das candidaturas deferidas.
Sorteio dos números dos candidatos

04/08/2018
07/08/2018

Período de Campanha

07/08/2018 - a partir da 00:00 horas - a 18/08/2018, até
23:59minutos

Eleição

19/08/2018

Publicação de lista do eleito e Suplentes

21/08/2018

Posse dos Conselheiros Tutelares

21/08/2018

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.
Recife, 25 de junho de 2018.
Tarciana dos Santos Castelo Branco
Presidenta da Comissão Eleitoral

