
EDITAL DE SELEÇÃO Nº 05, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017 

  

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) 

por meio do Ministério dos Direitos Humanos em observância a Resolução nº 

191, de 07 de junho de 2017, a Resolução nº 201, de 9 de novembro de 2017, 

e considerando o Edital Seleção nº 02, de 09 de novembro de 2017, altera os 

prazos, do referido Edital quanto as datas previstas na Tabela Cronograma, 

os subitens 5.5.1, 5.7.1 e 5.7.4 que passam a vigorar da seguinte forma: 

  

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Lançamento do Edital de Seleção 14/11/2017 

2 Período de inscrições 

Onde se lê 14/11/2017 a 

14/12/2017 leia-se 14/11/2017 a 

05/01/2018 

3 Resultado preliminar da seleção 
Onde se lê 20/12/2017, leia-

se 15/01/2018 

4 
Período de interposição dos 

pedidos de reconsideração 

Onde se lê 21/12/2017 a 

25/12/2017, leia-se 16/01/2018 a 

20/01/2018 

5 Homologação do resultado 
Onde se lê Até 15/01/2018, leia-

se Até 31/01/2018 

  

Subitem 5.5.1 

Onde se lê: (...) a partir do dia 14 de novembro de 2017, até às 23 horas e 59 

minutos do dia 14 de dezembro de 2017, horário de Brasília. 

Leia-se: (...)a partir do dia 14 de novembro de 2017, até às 23 horas e 59 

minutos do dia 05 de janeiro de 2018, horário de Brasília. 

Subitem 5.7.1 

Onde se lê: O resultado preliminar da seleção será divulgado pelo 

CONANDA e publicado no sítio eletrônico do Ministério dos Direitos 

Humanos até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de dezembro de 2017. 

Leia-se: O resultado preliminar da seleção será divulgado pelo CONANDA e 

publicado no sítio eletrônico do Ministério dos Direitos Humanos até às 23 

horas e 59 minutos do dia 15 de janeiro de 2018. 



Subitem 5.7.4 

Onde se lê: O resultado final dos pedidos de reconsideração será divulgado 

pela Comissão de Seleção no sítio do Ministério dos Direitos Humanos até o 

dia 15 de janeiro de 2018. 

Leia-se: O resultado final dos pedidos de reconsideração será divulgado pela 

Comissão de Seleção no sítio do Ministério dos Direitos Humanos até o dia 31 

de janeiro de 2018.  

  

  

(Assinado eletronicamente) 

MARCO ANTÔNIO SOARES 

Presidente do CONANDA 

 


