RESOLUÇÃO Nº123/2019

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 42/2019 - EDITAL
DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA
DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NA
FORMA QUE INDICA.

O COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FORTALEZA - COMDICA, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento nas disposições contidas na
Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, bem como na Lei
Municipal de nº 9.843, de 11 de novembro de 2011, Lei Municipal
nº 10.875, de 04 de abril de 2019, Resolução n° 170/2014-CONANDA
e Resoluções n° 92/2012, 42/2019 e 61/2019 – Comdica.
CONSIDERANDO as denúncias de condutas vedadas
contra os candidatos que concorreram ao certame;

apresentadas

CONSIDERANDO a obrigação de assegurar o pleno exercício das
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, em
razão da necessidade de apreciação dos processos, em segunda
instância, pelo Colegiado, visando a homologação do resultado
final do certame;
CONSIDERANDO que as datas previstas no Edital, inclusive as do
Cronograma de Atividades constante de seu item 19, poderão ser
alteradas pelo Comdica, segundo critérios de conveniência e
oportunidade, o qual dará publicidade das novas datas por meio
de
Resolução
divulgada
por
meio
do
endereço
eletrônico
comdica.fortaleza.ce.gov.br e no Diário Oficial do Município,
conforme dispõe o subitem 18.4 da Resolução nº 42/2019 –
Comdica;
CONSIDERANDO as disposições contidas no Edital de Convocação
para o Processo de Escolha em Data Unificada dos Conselheiros
Tutelares do Município de Fortaleza, publicado por meio da
Resolução nº 42/2019 do Comdica;
CONSIDERANDO ainda, a deliberação do Colegiado na reunião do dia
24 de outubro de 2019.

RESOLVE:
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Art. 1º - Aditar o item 15.3 da Resolução nº 42/2019,
Comdica, que passa a vigorar com a seguinte redação:

do

“15.3. O curso de habilitação ocorrerá no mês de dezembro de
2019.”

Art. 2º - Alterar o CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, constante do item
19 da Resolução nº 42/2019 – Comdica, o qual passará a vigorar
redação:
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
ATIVIDADES

DATA

Solicitação de isenção da taxa de
inscrição, no endereço eletrônico
(concursos.fortaleza.ce.gov.br)

10 a 12/abril/2019

Entrega da documentação da solicitação
de isenção da taxa de inscrição,
presencial no IMPARH

11 a
15/abril/2019(exceto
sábado, domingo e/ou
feriado)

Divulgação do resultado preliminar da
solicitação de isenção da taxa de
inscrição

23/abril/2019

Recurso contra o resultado preliminar
da solicitação de isenção da taxa de
inscrição

24 e 25/abril/2019

Resultado definitivo da solicitação de
isenção da taxa de inscrição

30/abril/2019

Solicitação de inscrição pela internet
no
endereço
eletrônico
(concursos.fortaleza.ce.gov.br)
Solicitação de tratamento diferenciado
para o dia de aplicação das provas
objetiva e discursiva (no IMPARH, de
acordo com o item 2 e seguintes do
Anexo I do presente instrumento)
Resultado preliminar das inscrições
do atendimento diferenciado
Recurso contra o
das
inscrições
diferenciado

e

resultado preliminar
e
do
atendimento

13/abril a
05/maio/2019

29/abril a
07/maio/2019 (dias
úteis)
08/maio/2019
09 e 10/maio/2019
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Resultado definitivo das inscrições
do atendimento diferenciado

e
15/maio/2019

Divulgação do local das provas pela
internet
no
endereço
eletrônico
(concursos.fortaleza.ce.gov.br)
Prova
escrita
discursiva

objetiva

e

prova

Gabarito preliminar da prova objetiva

29/maio/2019
02/junho/2019
02/junho/2019

Recurso contra o gabarito preliminar da
prova objetiva
no endereço eletrônico
(concursos.fortaleza.ce.gov.br)

03 e 04/junho/2019

Gabarito definitivo da prova objetiva

11/junho/2019

Resultado preliminar da prova objetiva

17/junho/2019

Recurso contra o
da prova objetiva

resultado

preliminar

18 e 19/junho/2019

Resultado definitivo da prova objetiva

21/junho/2019

Resultado
discursiva

21/junho/2019

preliminar

da

Recurso contra o resultado
da prova discursiva

prova

preliminar

Resultado definitivo da primeira etapa
Entrega da documentação no COMDICA dos
candidatos aprovados na primeira etapa
Análise da
Especial

documentação

pela

Comissão

Resultado
preliminar
da
lista
dos
candidatos habilitados na segunda etapa
Recurso do resultado
lista dos candidatos
segunda etapa

preliminar
habilitados

Análise
dos
recursos
do
preliminar da lista dos
habilitados na segunda etapa

da
na

resultado
candidatos

Resultado
definitivo
da
lista
dos
candidatos habilitados na segunda etapa
Prazo para
definitivo

impugnação

Notificação
impugnação

do

do

candidato

resultado
acerca

da

24 e 25/junho/2019
27/junho/2019
1º a 05/julho/2019
(dias úteis)
08 a 23/julho/2019

24/julho/2019
25 e 26/julho/2019

29/julho a
1º/agosto/2019
02/agosto/2019
05 a 09/agosto/2019
12/agosto/2019
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Prazo para defesa do candidato

13, 14 e
16/agosto/2019

Prazo para análise da Comissão Especial
Resultado da
impugnação

análise

da

defesa

da

19 a 21/agosto/2019
22/agosto/2019

Recurso ao Colegiado do COMDICA

23 a 27/agosto/2019

Reunião do colegiado do COMDICA

29/agosto/2019

Publicação do Resultado final da lista
dos habilitados

30/agosto/2019

Reunião
etapa

com

os

aprovados

na

segunda

Propaganda dos candidatos
Eleição dos candidatos
segunda etapa

03/setembro/2019
04/setembro a
04/outubro/2019

aprovados

na

06/outubro/2019

Publicação do resultado da votação

08/outubro/2019

Prazo para recurso do resultado da
votação

09 a 15/outubro/2019

Análise dos recursos pela Comissão
Especial

16 a 22/ outubro/2019

Reunião do Colegiado para Homologação
do Resultado final
Curso de Formação dos Conselheiros
Titulares Eleitos e 20 Suplentes
Posse dos eleitos

01/novembro/2019
Dezembro/2019
10/janeiro/2020

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de
sua assinatura.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
.
SALA DE REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 24 de
outubro de 2019.

Angélica Leal de Oliveira
Presidente do Comdica
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