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Prorrogação das Inscrições | Eleições Conselho Tutelar 2019 

 
A Comissão Organizadora das Eleições do Conselho Tutelar de 2019 vem por meio desta nota               
comunicar a todos os interessados a reabertura das inscrições para o pleito eleitoral. A prorrogação               
terá duração de 5 dias úteis, sendo iniciada no dia 10 e finalizada no dia 14 de junho de 2019. 
 
Após a conferência da documentação dos candidatos inicialmente inscritos e considerados os recursos             
interpostos, chegamos ao número de 85 (oitenta e cinco) participantes aptos a prova de              
conhecimentos. Considerando que precisamos eleger ao total 45 (quarenta e cinco) Conselheiros            
Tutelares, não chegamos ao dobro deste número, o que consideramos mínimo necessário para uma              
justa concorrência na prova de conhecimentos. Sendo assim, mediante orientação do Ministério            
Público, decidimos reabrir as inscrições para garantir uma concorrência ampla e justa para as eleições. 
 
É importante ressaltar que os 85 candidatos aptos inicialmente não precisarão realizar nova inscrição e               
nem terão sua inscrição invalidada. Estes deverão apenas aguardar e se preparar para a etapa de prova                 
de conhecimentos. 
 
As inscrições estão abertas para qualquer pessoa interessada, sendo, inclusive, uma segunda chance             
para as pessoas que perderam o prazo inicial de inscrições, não apresentaram documentação ou              
aquelas que erraram o preenchimento da primeira inscrição.  
 
Os procedimentos da prorrogação seguem os mesmos moldes das inscrições iniciais: serão realizadas             
somente pelo site comdica.caruaru.pe.gov.br e no prazo acima citado.  
 
Se você está interessado em participar ou conhece alguém que deseje trabalhar na garantia de direitos                
da criança e do adolescente, não perca essa oportunidade! Qualquer dúvida pode ser esclarecida no               
e-mail eleicaoct2019@gmail.com.  
 
Cordialmente, 
 

VERONICA ALVES DA SILVA 
Presidente do COMDICA 
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