Calendário Previsto Referente ao Edital nº 001/2019 do CMDCA

1. Publicação do Edital: 03/04/2019;
2. Criação da Comissão Especial Eleitoral: 10/04/2019;
3. Inscrições e entrega da documentação na Sede da Prefeitura no período de
15/04/2019 a 17/05/2019- das 08h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min;
4. Análise dos Requerimentos de inscrições: de 20/05/2019 a24/05/2019;
5. Publicação da lista dos candidatos com inscrições deferidas: 28/05/2019, com
remessa ao Ministério Público;
6. Prazo para impugnação/recurso de candidato03/06/2019 a 07/06/2019.
7. Prazo para notificação do candidato 10/06/2019 a 11/06/2019.
8. Prazo para resposta do candidato 12/06/2019 a 18/06/2019.
9. Análise da impugnação pela Comissão Especial Eleitoral: 19/06/2019 a
25/06/2019;
10. Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista preliminar dos
candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética: 26/06/2019;
11. Abertura de prazo para recurso à Plenária do CMDCA: 27/06/2019;
12. Julgamento dos recursos pelo CMDCA: 01/07/2019;
13. Divulgação do resultado dos recursos e publicação da lista dos candidatos com
inscrição deferida, em ordem alfabética aptos a realização das provas: 02/07/2019;
14. Provas: 14/07/2019 das 13:00 hs as 17:00 hs.
15. Divulgação do resultado: 17/07/2019;
16. Resultado e Lista de aptos a eleição: 17/07/2019;
17. Reunião preparatória para campanha: 22/07/2019
18. Início da campanha após a divulgação dos aptos.
19. Dia da votação: 06/10/2019 das 8:00 hs as 17:00 hs
20. Divulgação do resultado da votação: 06/10/2019;
21. Prazo para impugnação do resultado da eleição: de 07/10/2019 a 08/10/2019;
22. Julgamento das impugnações ao resultado da eleição: 10/10/2019;
23. Publicação do resultado do julgamento das impugnações ao resultado da eleição:
11/10/2019;
24. Prazo para recurso quanto ao julgamento dos recursos interpostos contra resultado
da eleição: de 11/10/2019 a13/10/2019;
25. Publicação do resultado do julgamento dos recursos: 14/10/2019;
26. Proclamação do resultado final da eleição: 15/10/2019;
27. Posse e diplomação dos eleitos: 10/01/2020.
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