
DATA EVENTO

16-set-14
Instauração do Processo Eleitoral pelo Presidente do Conselho Deliberativo do 

SEBRAE PREVIDÊNCIA 

17-set-14
A Diretoria-Executiva aprova o Cronograma Eleitoral; cria a Comissão Eleitoral 

e designa o seu Presidente .

18-set-14 A Comissão Eleitoral divulga o Edital do Processo Eleitoral.

19-set-14 Primeiro dia para a inscrição das chapas.

2-out-14 Último dia para a inscrição das chapas.

7-out-14

Último dia para a Entidade receber o original das inscrições encaminhadas por 

fax ou e-mail ou, ainda, as correspondências postadas dentro do prazo para a 

inscrição.

9-out-14

Último dia para a Comissão Eleitoral comunicar aos representantes de chapa 

irregularidade detectada na documentação referente à inscrição, bem como 

requerer o saneamento das irregularidades identificadas.

14-out-14
Fim do prazo para as chapas sanarem as eventuais irregularidades apontadas 

pela Comissão Eleitoral.

16-out-14

Prazo final para a Comissão Eleitoral homologar a inscrição das chapas que 

tenham cumprido os requisitos previstos no Regimento Eleitoral. (Obs.: A 

relação dos componentes das chapas poderá ser alterada até a sua 

homologação)

21-out-14
Fim do prazo para a apresentação de eventuais impugnações às chapas 

homologadas ou aos seus componentes.

23-out-14
Prazo final para a Comissão Eleitoral notificar o representante da chapa objeto 

de impugnação.

27-out-14 Encerramento do prazo para apresentação de defesa pela chapa impugnada.

29-out-14

Fim do prazo para a Comissão Eleitoral apreciar as eventuais impugnações que 

lhe tenham sido dirigidas, cuja decisão deverá ser comunicada às chapas 

interessadas.

30-out-14

Campanha eleitoral, com divulgação no site do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, o nome 

de cada chapa homologada, bem como o nome e a foto dos respectivos 

candidatos.

1-dez-14 Início do processo de votação eletrônica: 11:00 horas

4-dez-14 Fim do processo de votação eletrônica: 17:00 horas

5-dez-14

Apuração dos votos e divulgação, no site do SEBRAE-PREVIDÊNCIA, do 

resultado preliminar da apuração, bem como a data da divulgação do resultado 

oficial.

9-dez-14 Prazo final para a apresentação de eventuais recursos.

11-dez-14

Fim do prazo para a Comissão Eleitoral apreciar, em caráter definitivo, os 

eventuais recursos que lhe forem dirigidos, cuja decisão será comunicada às 

chapas interessadas.

A Comissão Eleitoral proclamará o resultado oficial do Processo Eleitoral e o 

comunicará, formalmente, à Diretoria-Executiva que, por sua vez, fará a 

comunicação formal ao Presidente do Conselho Deliberativo.

Divulgação do resultado oficial no site do SEBRAE-PREVIDÊNCIA.

12-dez-14

CRONOGRAMA ELEITORAL DOS CONSELHOS 

DELIBERATIVO E FISCAL
Aprovado na 5ª RE DIREX, de 17-09-14


