EDITAL – NOVO CRONOGRAMA ELEITORAL

A Comissão Eleitoral designada pela Resolução DIPRE nº 2.2021, no exercício de suas atribuições nos termos do art. 48 do Edital de
Eleições e considerando a decisão formalizada na Ata da 3ª Reunião realizada em 01/04/2021, decide antecipar o cronograma eleitoral,
cuja publicação encontra-se abaixo:

ATIVIDADES
1 – Publicação do edital da eleição
(Divulgação do calendário)
2 – Inscrições das candidaturas com a
entrega das certidões e demais
documentos pertinentes.
3 – Data limite para apresentação das
certidões
4 – Período de Análise Preliminar das
Candidaturas
5 – Divulgação das candidaturas
preliminarmente deferidas/indeferidas

DATA PREVISTA *
(Caso NÃO ocorra a impugnação das candidaturas)
ELEIÇÃO SEM 2º TURNO ELEIÇÃO COM 2º TURNO

DATA PREVISTA *
(Caso ocorra a impugnação das candidaturas)
ELEIÇÃO SEM 2º TURNO ELEIÇÃO COM 2º TURNO

18/03/2021

18/03/2021

18/03/2021

18/03/2021

19/03/2021 a
26/03/2021

19/03/2021 a
26/03/2021

19/03/2021 a
26/03/2021

19/03/2021 a
26/03/2021

N/A
Considerando que: todos
os inscritos
apresentaram todos os
documentos exigidos no
edital, não sendo
necessária a

N/A
Considerando que: todos
os inscritos
apresentaram todos os
documentos exigidos no
edital, não sendo
necessária a

N/A
Considerando que: todos
os inscritos
apresentaram todos os
documentos exigidos no
edital, não sendo
necessária a

N/A
Considerando que: todos
os inscritos
apresentaram todos os
documentos exigidos no
edital, não sendo
necessária a

6 – Recursos de candidaturas indeferidas

7 – Julgamento dos Recursos

8 – Comunicação dos resultados dos
recursos e publicação da lista das
candidaturas provisoriamente deferidas.
9 – Prazo para impugnação de
candidaturas
10 – Publicação da lista das candidaturas
impugnadas
11 – Data para obtenção e cópias e
apresentação de contrarrazões
12 – Data para apresentação de
contrarrazões
13 – Julgamento das impugnações
14 – Publicação dos candidatos habilitados
provisoriamente e sorteio das
candidaturas

apresentação posterior
de certidões; a Comissão
já fez a análise
preliminar e não houve
candidaturas
preliminarmente
indeferidas; a supressão
de fases dispensáveis
tem o aval de todos os
candidatos.

apresentação posterior
de certidões; a Comissão
já fez a análise
preliminar e não houve
candidaturas
preliminarmente
indeferidas; a supressão
de fases dispensáveis
tem o aval de todos os
candidatos.

apresentação posterior
de certidões; a Comissão
já fez a análise
preliminar e não houve
candidaturas
preliminarmente
indeferidas; a supressão
de fases dispensáveis
tem o aval de todos os
candidatos.

apresentação posterior
de certidões; a Comissão
já fez a análise
preliminar e não houve
candidaturas
preliminarmente
indeferidas; a supressão
de fases dispensáveis
tem o aval de todos os
candidatos.

05/04/2021

05/04/2021

05/04/2021

05/04/2021

05/04/2021 a
07/04/2021

05/04/2021 a
07/04/2021

05/04/2021 a
07/04/2021

05/04/2021 a
07/04/2021

08/04/2021

08/04/2021

08/04/2021 e
09/04/2021
12/04/2021 e
13/04/2021
14/04/2021

08/04/2021 e
09/04/2021
12/04/2021 e
13/04/2021
14/04/2021

15/04/2021

15/04/2021

N/A

N/A

08/04/2021

08/04/2021

15 – Divulgação do nome dos candidatos
habilitados e respectivas legendas
16 – Período para campanha eleitoral
17 – Dias de votação
18 – Apuração
19 – Divulgação do candidato vencedor da
eleição ou dos dois candidatos mais
votados
20 – Encaminhamento ao Comitê de
Elegibilidade
21 – Convalidação da habilitação
provisória e divulgação do resultado final
ou autorização para segundo turno
22 – Período para campanha eleitoral – 2º
Turno
23 – Dias de votação – 2º Turno
24 – Apuração – 2º Turno
25 – Divulgação do Resultado
26 – Prazo para interposição de recurso
contra resultado final
27 – Admissibilidade dos recursos

08/04/2021

08/04/2021

15/04/2021

15/04/2021

09/04/2021 a
20/04/2021
22/04/2021 a
26/04/2021
27/04/2021

09/04/2021 a
20/04/2021
22/04/2021 a
26/04/2021
27/04/2021

16/04/2021 a
02/05/2021
03/05/2021 a
07/05/2021
10/05/2021

16/04/2021 a
02/05/2021
03/05/2021 a
07/05/2021
10/05/2021

28/04/2021

28/04/2021

10/05/2021

10/05/2021

29/04/2021

29/04/2021

10/05/2021

10/05/2021

30/04/2021 a
11/05/2021

30/04/2021 a
11/05/2021

11/05/2021 a
19/05/2021

11/05/2021 a
19/05/2021

N/A

12/05/2021 a
13/05/2021
14/05/2021

12/05/2021 a
21/05/2021
24/05/2021 a
26/05/2021
27/05/2021
27/05/2021
28/05/2021 a
31/05/2021
01/06/2021

N/A

20/05/2021 e
21/05/2021
24/05/2021

20/05/2021 a
01/06/2021
02/06/2021 a
08/06/2021
09/06/2021
09/06/2021
10/06/2021 e
11/06/2021
14/06/2021

28 – Prazo para contrarrazoar resultado
final
29 – Encaminhamento do recurso ao
Conselho de Administração
30 – Comunicação do resultado final à
Diretoria Executiva

17/05/2021 e
18/05/2021
19/05/2021 e
20/05/2021
17/05/2021 a
08/06/2021

02/06/2021 e
03/06/2021
04/06/2021 a
07/06/2021
02/06/2021 a
24/06/2021

25/05/2021e
26/05/2021
27/05/2021e
28/05/2021
25/05/2021e
08/06/2021

Santos, 05 de abril de 2021.

Aldo dos Santos Ribeiro Cunha
Presidente

Luciana Francisco Furtado
Membro

João de Andrade Marques
Membro

Itamar Revoredo Kunert
Membro

15/06/2021 e
16/06/2021
17/06/2021 e
18/06/2021
15/06/2021 a
28/06/2021

