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RETIFICAÇÃO

EDITAL N.º 01/2015

Processo de Escolha dos Conselhos Tutelares I e II de Piracicaba

Onde-se lê:

9.10. DA CÉDULA

9.10.1. A  cédula oficial  de eleição do Conselho Tutelar  no modelo  eletrônico será
elaborada  em  conjunto  com  a  Justiça  Eleitoral.  Em  sendo  no  modelo  impresso,  será
elaborado pelo CMDCA, nela contendo o nome de todos os candidatos em ordem alfabética.

9.10.2. A cédula impressa será dobrada em quatro partes.

9.10.3. Na cédula impressa, ao lado esquerdo dos nomes dos candidatos haverá um
espaço  destinado  ao  eleitor  para  assinalar  com  um  X  o  nome  do  candidato  de  sua
preferência.

9.10.4.  Qualquer  marcação  na  cédula  impressa  fora  do  espaço  reservado  para  a
votação, assim como, qualquer outro tipo de sinal, escrita ou símbolo, bem como a marcação
de mais de 01 (um) único nome, acarretará nulidade do voto.

Leia-se:

9.10. DA CÈDULA

9.10.1.  A cédula oficial  de eleição do Conselho Tutelar,  será no modelo impresso,
elaborado pelo CMDCA, sendo que constará na cédula dois campos distintos, um com a
possibilidade do eleitor escrever o nome do seu candidato e outro alternativamente o número
do seu candidato. Ressaltamos que trata-se de campos alternativos.

9.10.2. A cédula impressa será dobrada em duas partes.

9.10.3. Revogado

9.10.4.  Qualquer  marcação  na  cédula  impressa  fora  do  espaço  reservado  para  a
votação, assim como, qualquer outro tipo de sinal, escrita ou símbolo, bem como a marcação
de mais de 01 (um) único nome, acarretará nulidade do voto.

 



XII - DO CRONOGRAMA

13.1. O processo eleitoral seguirá o seguinte cronograma:
ETAPA DATA HORARIO LOCAL

Inscrição dos
candidatos

10 à 17/06/2015 Das 08h30min as
11h30min e das

13h00 as 16h30min

Casa dos Conselhos

Prova objetiva de
múltipla escolha e

dissertativa 

18/07/2015 09h00min às
12h00min

Instituto Formar

Treinamento 29/08/2015 08h00min às
12h00min  e das

13h00min às
17h00min

Instituto Formar

Eleição dos
candidatos

04/10/2015 08h00min às
17h00min

Escola Municipal
Maria Guilhermina
Fagundes (Creche

Dona Mimi)
Rua: Campos Salles

nº 300
Posse dos

candidatos eleitos
08/01/2016 18h00min Centro Cívico

Cultural e
Educacional

“Florivaldo Coelho
Prates”

Piracicaba, 24 de Setembro de 2015.

Patricia Fernanda Barbosa

Presidente do CMDCA

 


