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CALENDÁRIO REFERENTE AO EDITAL Nº 001/2019 DO COMDICA 

 

08/07/2019 Publicação do Edital 

De 09/07/2019 à 

16/07/2019 

Abertura de prazo para inscrições dos(as) candidatos(as), que 

serão efetuadas, pessoalmente ou por procurador 

constituído, na sede Da Prefeitura Municipal de Cidreira, à 

Rua João Neves, nº 194, nesta cidade, das 8horas e 

30minutos às 17horas, através do Protocolo Geral. 

De 17/07/2019 à 

19/07/2019 

Análise dos Requerimentos de inscrições 

22/ 07/2019 Prazo para publicação da lista dos(as) candidatos(as) com 

inscrições deferidas 

De 23/07/2019 Prazo para notificação dos(as) candidatos(as) que não tiveram 

inscrições homologadas 

De 24/07/2019 à 

26/07/2019 

Prazo para recurso 

De 29/07/2019 à 

31/07/2019 

Análise e notificação dos recursos pela Comissão Especial 

Eleitoral 

01/08/2019 Prazo para recurso ao COMDICA 

02/08/2019 Prazo resultado do julgamento do recurso 

  05/08/2019 Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 

preliminar dos(as) candidatos(as) com inscrição deferida, 

em ordem alfabética 

De 06/08/2019 Prazo para pedidos de impugnações de candidatos com 

inscrição deferida 

De 07/08/2019 Prazo para notificação dos candidatos com candidatura 

impugnadas 

De 08/08/2019 à 

09/08/2019 

Prazo para apresentação de defesa dos candidatos com 

candidatura impugnadas 
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De 12/08/2019 Prazo para julgamento dos pedidos de impugnação, bem como 

eventuais recursos interpostos pelos candidatos 

De 13/08/2019 Prazo para notificação da decisão ao impugnante e ao 

candidato 

De 14/08/2019 Prazo dos(as) candidatos(as) para recurso à plenária do 

COMDICA 

15/08/2019 Julgamento dos recursos pelo COMDICA 

De 16/08/2019 Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista 

definitiva dos(as) candidatos(as) com inscrição deferida, em 

ordem alfabética 

18/08/2019 Prova objetiva 

De 19/08/2019 à 

20/08/2019 

Prazo para totalização das notas e apresentação do resultado 

da prova 

De 21/08/2019 à 

22/08/2019 

Prazo de recurso para resultados da classificação dos 

candidatos 

23/08/2019 Prazo para julgamento dos recursos 

26/08/2019 Prazo para notificação das deliberações da Comissão Especial 

Eleitoral 

De 27/08/2019 à 

28/08/2019 

Prazo de recurso ao COMDICA 

29/08/2019 à 

02/09/2019 

Prazo do COMDICA para julgamento dos recursos. 

A apresentação do Edital com a lista dos candidatos 

classificados para serem submetidos à avaliação física e 

psicológica 

De 03/09/2019 à 

06/09/2019 

avaliação física e psicológica 

11/09/2019 Data da publicação da lista dos candidatos que receberam 

parecer positivo 
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De 12/09/2019 à 

13/09/2019 

Prazo de recurso de inconformidade do resultado das 

avaliações físicas e psicológicas à Comissão Especial 

Eleitoral 

17/09/2019 Lista dos candidatos 

06/10/2019 Dia da votação 

07/10/2019 Divulgação do resultado da votação 

De 08/10/2019 à 

10/10/2019 

Prazo para recurso ao COMDICA referente ao resultado do 

processo de escolha 

De 11/10/2019 à 

15/10/2019 

Prazo para decisão dos recursos referentes ao resultado do 

processo de escolha 

15/10/2019 Publicação do resultado definitivo do processo de escolha 

10/01/2020 Posse e diplomação dos(as) eleitos(as) 
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