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CONSELHOS MUNICIPAIS E COLEGIADOS

CMASH - Conselho Municipal de Assistência
Social
EDITAL CMDCA Nº 001/2021
– EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA –
Retifica o Edital CMDCA nº 001/2021, para incluir o subitem 5.1.7.3. e prorrogar o
termo final do prazo de inscrição para o dia 30 de maio de 2021, com as retificações
decorrentes.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Hortolândia
(CMDCA), no uso de suas atribuições legais resolve retificar o Edital CMDCA nº
001/2021 para incluir o subitem 5.1.7.3. e prorrogar o termo final do prazo de
inscrição para o dia 30 de maio de 2021 com as devidas adequações no
cronograma constante do anexo IV do referido edital e nos itens que referem datas.
Art. 1º Fica inserido no Edital de Abertura o subitem 5.7.1.3 com a seguinte
redação:
5.1.7. (...):
.................................
5.1.7.3. de certidão de vínculo e de tempo de serviço emitido pelo Poder Público de
qualquer ente federado que demonstre atividade profissional em área de atuação
da rede de proteção da criança e do adolescente, em especial nas áreas de
assistência social, cultura, educação, esporte, saúde e segurança pública. [NR]
.................................
Art. 2º Ficam retificados os seguintes itens e subitens do Edital de Abertura:
................
5.1. A inscrição de pré-candidatos para eleição será individual e deverá ocorrer no
período compreendido das 10 horas do dia 30 de abril de 2021 até as 23 horas e 59
minutos do dia 30 de maio de 2021, por meio do caminho
http://seleciona.hortolandia.sp.gov.br/processos_seletivos/ para o sistema
“SELECIONA” disponibilizado na rede mundial de computadores por meio da página
www.hortolandia.sp.gov.br devendo o pré-candidato preencher o requerimento
digital de inscrição e anexar os seguintes documentos: [NR]
...............
7.1. (...)
....................

ANEXO

IV

–

sexta-feira, 14 de maio de 2021

CRONOGRAMA

DO

......................
Art. 3º Fica retificado o cronograma constante do Anexo IV ao Edital de Abertura
que passa a viger com a seguinte redação:

DE

ESCOLHA

Período

Atividade
1. DO EDITAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
a) publicação do edital
b) impugnação do edital

29/04/2021
30/04/2021

04/05/2021

30/04/2021

30/05/2021

2. DAS INSCRIÇÕES
a) período de inscrição
b) publicação da lista preliminar de
inscritos
c) prazo de impugnação de
candidaturas
d) verificação de requisitos
e) publicação da lista de inscritos

31/05/2021
01/06/2021

03/06/2021

01/06/2021

07/06/2021

08/06/2021

f) período de apresentação de
recursos

09/06/2021

13/06/2021

g) análise e decisão dos recursos

14/06/2021

15/06/2021

h) homologação lista de inscritos

16/06/2021

3. DA FORMAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
a) palestra sobre o estatuto da
criança e do adolescente – ECA
b) palestra sobre papel do conselheiro
tutelar

17/06/2021
18/06/2021

c) prova objetiva

20/06/2021

d) publicação do gabarito preliminar

21/06/2021

e) recursos às questões e ao gabarito
preliminar
f) resposta aos recursos e gabarito
final
g) publicação do resultado preliminar
da prova objetiva
h) período de apresentação de
recursos
i) resultado final desta etapa
j) homologação dos candidatos
aprovados para próxima fase

7.1.2. A realização das Palestras de Capacitação está prevista para os dias
17/06/2021 e 18/06/2021, conforme cronograma constante do Anexo IV a este
Edital. [NR]
....................
8.1. (...)
....................
8.1.4. A prova objetiva será necessariamente presencial e a sua realização está
prevista para o dia 20/06/2021, conforme cronograma – Anexo IV. [NR]
......................
8.2.4. (...).
8.2.4.1. O pré-candidato com mobilidade reduzida deverá informar esta condição
por meio do endereço: eleicao02ct@hortolandia.sp.gov.br até as 17 horas do dia
14/06/2021, visando a alocação do mesmo em sala acessível; [NR]
8.2.4.2. A pré-candidata gestante em situação de parto eminente ou, a précandidata com necessidade de amamentação de criança recém-nascida durante o
período da prova, deverá informar esta condição por meio do endereço eletrônico:
eleicao02ct@hortolandia.sp.gov.br até às 17 horas do dia 14/06/2021, visando à
alocação da mesma em sala acessível; [NR]
......................
9.2. O Termo de Convocação para Avaliação Psicológica contendo a data, o local e
o horário para a realização desta etapa, será divulgado no site
www.hortolandia.sp.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Hortolândia, no dia 08/07/2021, conforme cronograma – Anexo IV. [NR]
9.3. A avaliação psicológica, de natureza coletiva, está prevista para o dia
12/07/2021, conforme cronograma – Anexo IV. [NR]

PROCESSO

22/06/2021

25/06/2021

29/06/2021
30/06/2021
01/07/2021

05/07/2021

06/07/2021

07/07/2021

08/07/2021

4. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
a) avaliação coletiva
b) resultado preliminar nesta etapa.
c) período de apresentação de
recurso a junta psicológica oficial
d) análise dos recursos pela junta
psicológica oficial
e) entrevistas devolutivas
e) resultado final da etapa e
homologação das candidaturas

12/07/2021
19/07/2021
20/07/2021

21/07/2021

22/07/2021

29/07/2021

22/07/2021

29/07/2021

30/07/2021

5. DA CAMPANHA
a) período de campanha

02/08/2021

01/10/2021

6. DA ELEIÇÃO
a) data da eleição

03/10/2021

7. DA POSSE DOS ELEITOS
a) entrega de atestado de
antecedentes criminais atualizado

01/12/2021

b) data da posse dos eleitos

10/12/2021

Hortolândia, 14 de maio de 2021.
Laurindo Manoel da Silva
Presidente do CMDCA – Hortolândia
Gestão 2020 – 2022
Elaine Correa da Silva Santos
2º Secretária – Gestão 2020 -2022
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Conselho do FUNSOL

DIÁRIO OFICIAL | EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Hortolândia (Decreto Municipal nº. 3.770, de 27 de Abril de 2017) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Hortolândia. CONTEÚDO - O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das
Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 19 3965-1400. IMPRENSA
OFICIAL - Edição, Diagramação e Publicação Eletrônica: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Hortolândia, www.hortolandia.sp.gov.br. Informações pelo Fone: (19) 3965-1400 ou Rua José Cláudio Alves dos Santos, 585,
Remanso Campineiro, Hortolândia, SP. Recebimento de conteúdo para publicação até as 15 horas do dia anterior.
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