
 

CALENDÁRIO ELEITORAL   

ELEIÇÃO ADUFOP -  SEÇÃO SINDICAL  - BIÊNIO -2020/2022 

 

–04/03/2020– quarta-feira  

Publicação do Edital de Convocação das Eleições pelo presidente da ADUFOP.  

 

 

–04/03/2020– quarta-feira  

Designação pelo Conselho de Representantes da Comissão Eleitoral. 

 

– 16/03/2020– segunda-feira  

Início do período de inscrição para candidaturas.  

Publicação do Regimento Eleitoral.  

 

– 03/04/2020 - sexta-feira  

Última data para sindicalização à ADUFOP de novos filiados para os fins de exercer direito de 

candidatura e/ou direito de voto nestas eleições.  

 

– 16/04/2020 – quinta-feira  

Encerramento do prazo das inscrições das Chapas para a Diretoria e candidaturas individuais para o 

Conselho de Representantes.  

 

– 17/04/2020 – sexta-feira  

Término do prazo pela Comissão Eleitoral da homologação ou indeferimento de candidaturas de 

Chapas para a Diretoria e candidaturas individuais para o Conselho de Representantes.  

 

– 17/04/2020 – sexta-feira  

Divulgação pela Comissão Eleitoral das candidaturas homologadas.  

 

– 22/04/2020 –quarta-feira  
Esgota o prazo para recurso junto à Comissão Eleitoral sobre impugnação de candidaturas.  

 

– 23/04/2020 – quinta-feira  

Esgota o prazo para divulgação pela Comissão Eleitoral de recurso relativo a impugnação de 

candidaturas.  

 

– 24/04/2020 – sexta - feira  

Esgota prazo para substituição de nome de candidatura à diretoria não homologada pela Comissão 

Eleitoral.  

 

– 27/04/2020 –segunda -feira  

Esgota prazo para homologação ou indeferimento pela Comissão Eleitoral de nome de candidatura à 

diretoria.  

 

– 27/04/2020 – segunda-feira  

Segunda divulgação pela Comissão Eleitoral das candidaturas homologadas.  

 

– 04/05/2020 – segunda-feira  
Prazo para credenciar fiscais de votação e fiscais de apuração pelas chapas concorrentes à diretoria. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

– 12/05/2020 –terça-feira  

Instalação das mesas receptoras de votos.  

09h00 Abertura da votação.  

 

 

– 13/05/2020– quarta-feira  
17h00 Término da votação.  

 

– 14/05/2020–quinta-feira  

10h00 Apuração dos votos na sede da ADUFOP.  

Proclamação do resultado. 

 

– 19/05/2020 – terça-feira  

Esgota o prazo para recurso junto à Comissão Eleitoral sobre a proclamação do resultado. 

  

– 21/05/18 –Quinta - feira * 
Data prevista para Assembleia de Posse da Diretoria e Conselho de Representantes eleitos.  
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