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EDITAL CMDCA Nº 171/2023, DE 01/02/223  
ELEIÇÕES UNIFICADAS   

CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA. MG 
ANEXO I 

Nº.  CRONOGRAMA:                           

DATAS 

1   Publicação do Edital:  17/03/2023 

2   Inscrições: Sede do CMDCA das 09h às 12h e de as 14h as 16horas. 

Rua Coronel Caetano Mascarenhas, nº. 44, Bairro Rio Grande em Diamantina. 
10/04/2023 a 

01/06/2023 

3   Publicação das inscrições realizadas. 07/06/2023 

4   Publicação da lista dos candidatos com inscrições deferidas e indeferidas; 

 Encaminhar a lista também para o Ministério Público. 
20/06/2023 

5   Prazo para recurso e análise pela Comissão Especial Eleitoral: 21 a 27/06/2023 

6   Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista preliminar dos candidatos com inscrição 

deferida, em ordem alfabética.   Encaminhar a lista também para o Ministério público 
30/06/2023 

7   Divulgação do resultado da lista definitiva dos candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética 

(e início do prazo para realização da campanha eleitoral pelos candidatos):  
05/07/2023 

8  Prova de conhecimentos:  

(Submeter-se a uma prova de conhecimentos, teórico e prático sobre os direitos da criança e do 

adolescente, em caráter eliminatório, conforme artigo 37 da Lei M. 3547/2010. 

20/08/2023 

9 Resultado parcial da prova de conhecimentos. 30/08/2023 

10 Interposição de recurso sobre o resultado parcial da prova de conhecimentos. 30 e 31/08/2023 

11 Resultado com a lista dos classificados na Prova de conhecimentos 12/092023 

12 Exame Psicológico:    

(Submeter-se a avaliação psicológica, em caráter eliminatório, conforme o artigo 37 da Lei 3547/2010) 
17/09/2023 

13 Resultado parcial do Exame Psicológico. 18/09/2023 

14 Interposição de Recurso contra o resultado parcial do Exame Psicológico 19/09/2023 

15  Divulgação do resultado da lista definitiva dos candidatos aptos a eleição, em ordem alfabética. 

Encaminhar a lista também para o Ministério público. 
20/09/2023 

16  Reunião preparatória para campanha:  Comunicar o Ministério público com antecedência. Rua Coronel 

Caetano Mascarenhas, 44, Bairro Rio Grande, Diamantina, as 09horas. 
21/06/2023 

17 Início da campanha eleitoral:  12/08/2023 

18  DIA DA ELEIÇÃO (Artigo 5º da Resolução CONANDA 170/2014)  (Será realizada no primeiro domingo 

do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial). 
01/10/2023 

19  Divulgação do resultado da votação da Eleição: 01/10/2023 

20 Prazo para impugnação do resultado da eleição:  03/10 a 04/10/2023 

21 Publicação do resultado do julgamento dos recursos. 05/10/2023 

22 Proclamação do resultado final da eleição:  06/10/2023 

23  Diplomação dos eleitos pelo CMDCA: (Os membros escolhidos, titulares e suplentes, serão diplomados 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com registro em ata, e será oficiado 

ao Prefeito Municipal, no prazo de quarenta e oito horas, conforme o §3º. do art.42 da lei M.3547/2010) 

20/10/2023 

24 Período de Capacitação e repasse dos serviços em andamento, troca de experiências entre os 

conselheiros atuais e os eleitos para o próximo mandato de 2024/2028, que acontecerá na sede do 

conselho tutelar de Diamantina, conforme o cronograma que será apresentado pela Comissão especial. 

06/11/ a 30/11/2023 

25 Nomeação e Posse dos conselheiros eleitos e diplomados pelo CMDCA, pelo Prefeito Municipal 10/01/2024. 

 

mailto:cmdcadiamantina2018@gmail.com

