
 

 
 

ATO DE RETIFICAÇÃO Nº 2  DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ESCOLHA DOS 
CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE UBERABA PARA A O TRIÊNIO 2010/2013 – 
AGOSTO 2010 / AGOSTO 2013 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Uberaba – COMDICAU, 
por intermédio da Comissão Seletiva Geral – CSG - responsável pelo processo 
seletivo/eletivo do Conselho Tutelar, no uso de suas atribuições estabelecidas no artigo 131 
e seguintes da Lei Federal 8.069/90, resolve: 
 
Visando propiciar maior transparência e publicidade ao Processo Seletivo/Eletivo do 
Conselho Tutelar quanto ao acesso dos candidatos aos critérios adotados pelas técnicas na 
fase de entrevista, bem como respeitando aos princípios constitucionais da ampla defesa e 
do contraditório, estabelecer que: 
 
I – Fica aberto novo prazo para protocolo de recursos a fase de entrevista do Processo 
Seletivo/eletivo do Conselho Tutelar Triênio 2010-2013, a partir da data de publicação 
desta retificação, até o dia 07/06/2010, ocasião em que serão recebidos das 9h às 17h, na 
sede do COMDICAU; 
 
II – Em razão do disposto no inciso anterior, o mencionado Edital, item 10, XIII, XIV, XV e 
XVI, passará a vigorar com a seguinte redação: 
 
XI I I  – 08 de junho de 2010  -  Aval iação e ju lgamento dos recursos; 
XIV – 09 de junho de 2010  – Resultado dos recursos e divulgação da l is ta f inal  
dos candidatos aptos ao processo elei toral  na sede do COMDICAU; 
XV – 10 de junho de 2010  – Publ icação da l is ta f inal  em veículos de comunicação 
local  (mídia impressa); 
XVI – 11 de junho de 2010  – Sorte io da disposição dos nomes na cédula ele i toral ,  
com a presença dos candidatos ao Conselho Tutelar ,  na sede do COMDICAU, às 15 
horas; 
 
Parágrafo Único: Permanecem rat i f icadas as demais disposições estabelecidas no 
edi tal ,  não al teradas direta ou indiretamente por este ato. 
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