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ANEXO I 
 

CALENDÁRIO ELEITORAL 
ELEIÇÃO ADUFOP – SEÇÃO SINDICAL – BIÊNIO 2023-2025 

 
� 21/03/2023 – terça-feira 

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

� 22/03/2023 – quarta-feira 
Divulgação do Calendário Eleitoral e Regimento Eleitoral pela Comissão Eleitoral. 

 
� 03/04/2023 – segunda-feira 

Início do período de inscrição para candidaturas de chapas e candidaturas individuais do Conselho de 
Representantes. 

 
� 06/04/2023 – quinta-feira 

Último dia para sindicalização à ADUFOP para fins de exercer direito de candidatura e/ou voto nestas 
eleições. 

 
� 19/04/2023 – quarta-feira 

Fim do prazo para inscrições de chapa e Conselho de Representantes. 
 

� 20/04/2023 – quinta-feira 
Divulgação pela Comissão Eleitoral das candidaturas homologadas. 

 
� 26/04/2023 – quarta-feira 

Esgota prazo para recurso junto à Comissão Eleitoral sobre impugnação de candidaturas. 
 

� 27/04/2023 – quinta-feira 
Esgota prazo para divulgação pela Comissão Eleitoral de decisão quanto a eventual recurso 
apresentado. 

 
� 02/05/2023 – terça-feira 

Esgota prazo para substituição de nome de candidatura à diretoria não homologado pela Comissão 
eleitoral. 

 
� 03/05/2023 – quarta-feira 

Esgota prazo para homologação ou indeferimento pela Comissão Eleitoral de nome de candidatura à 
diretoria. Divulgação consolidada das candidaturas homologadas pela Comissão Eleitoral. 

 
� 05/05/2023 – sexta-feira 
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Esgota prazo para credenciar fiscais pelas chapas concorrentes à diretoria. 
 

 

� 05/05/2023 – sexta-feira 
Possível debate entre as chapas (caso em que a Comissão Eleitoral entender pertinente) 

 
� 08/05/2023 – segunda-feira 

Nomeação pela Comissão Eleitoral das Mesas Receptoras, Apuradoras das Seções Eleitorais e 
Comissão Apuradora. Divulgação dos locais e horários de funcionamento das Seções Eleitorais e 
instruções sobre procedimento de votação. 

 
� 10/05/2023 – quarta-feira 

Abertura da votação 
 

� 11/05/2023 – quinta-feira 
Término da votação. 

 
� 12/05/2023 – sexta-feira 

Apuração dos votos e proclamação do resultado 
 

� 17/05/2023 – quarta-feira 
Esgota prazo para recurso junto à Comissão Eleitoral sobre a proclamação do resultado. 

 
� 19/05/2023 – sexta-feira 

Esgota prazo para recurso junto ao Conselho de Representantes sobre decisão indeferindo recurso junto 
à Comissão Eleitoral. 

 
� 02/06/2023 – sexta-feira 

Data prevista para assembleia de Posse da Diretoria e Conselho de Representantes eleitos. 
 
 

Comissão Eleitoral ADUFOP 
 
 
 
 
 

e-mail da Comissão Eleitoral – eleicoesadufop20232025@gmail.com 


