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                                                       CALENDÁRIO DO PLEITO 

 

DATA EVENTO 

08/05/2019 a  
10/06/2019 

Prazo para inscrições 

11/06/2019 a 14/06/2019 Prazo para a homologação das inscrições 

17/06/2019 Prazo para a notificação dos candidatos com 
inscrição não homologada 

18/06/2019 a 19/06/2019 Prazo para apresentação de recurso à CEE pelos 
candidatos 

24/06/2019 a 26/06/2019 Prazo para julgamento dos recursos pela CEE 

27/06/2019 Prazo para a notificação da decisão aos candidatos 
recorrentes 

28/06/2019 e 01/07/2019 Prazo para apresentação de recurso
 pelos candidatos perante o COMDICA 

02/07/2019 Prazo para julgamento pelo COMDICA 

03/07/2019 a 04/07/2019 Prazo para a publicação de Edital com inscrições 
homologadas 

08/07/2019 a 09/07/2019 Prazo para impugnação das inscrições 

10/07/2019 Prazo para a notificação dos candidatos 
impugnados 

11/07/2019 a 12/07/2019 Prazo para apresentação de recurso à CEE pelos 
candidatos 

15/07/2019 a 16/07/2019 Prazo para julgamento dos recursos pela CEE 

17/07/2019 Prazo para a notificação da decisão aos candidatos 
recorrentes 

18/07/2019 a 19/07/2019 Prazo para apresentação de recurso
 pelos candidatos perante o COMDICA 

22/07/2019 a 23/07/2019 Prazo para julgamento pelo COMDICA 

24/07/2019 a 26/07/2019 Prazo para a publicação de edital com inscrições 
homologadas para próxima etapa prelimininar 

29/07/2019 a 31/07/2019 Avaliação Psicológica Coletiva e Individual 

07/08/2019 Publicação da Relação dos Nomes dos Candidatos 
Registrados Aptos 

08/08/2019 a 09/08/2019 Prazo para apresentação de recurso à CEE pelos 
candidatos considerados Não Aptos 

12/08/2019 Prazo para julgamento pela CEE dos Recursos 
apresentados 

13/08/2019 Publicação dos nomes dos registrados e aptos a 
concorrerem a eleição e sorteio dos números para 

cada candidato 
16/08/2019 Publicação da lista de mesários 

19/08/2019 a 04/10/2019 Período o qual está autorizado a propaganda 
eleitoral 

19/08/2019 a 20/08/19 Prazo para impugnação de mesários 
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21/08/2019 a 22/08/2019 Prazo para julgamento das impugnações pela CEE 

23/08/2019 Prazo para notificação da decisão aos candidatos 
recorrentes 

26/08/2019 a 27/08/2019 Prazo para apresentação de recurso peos 
candidatos perante o COMDICA 

28/08/2019 a 29/08/2019 Prazo para julgamento pelo COMDICA 

30/08/2019 Prazo para a publicação do edital com lista nominal 
de mesários definitivos 

02/09/2019 Publicação dos locais de votação 

04/10/2019 Entrega das credenciais aos fiscais cadastrados e do 
material de votação aos mesários, às 09h no 

CRAS/Estação 
06/10/2019  

Data da Eleição 
06/10/2019 Prazo para apresentação de recursos quanto a 

ocorrências e impugnações perante o COMDICA 
08/10/2019 Publicação do edital com resultado preliminar das 

eleições 
09/10/2019 a 10/10/2019 Prazo para julgamento dos recursos quanto a 

impugnações pelo COMDICA 
11/10/2019 Prazo para notificação do resultado do julgameto 

dos recursos  

14/10/2019 e 15/10/2019 Prazo para interposição de recurso ao COMDICA 
quanto ao resultado preliminar 

16/10/2019 a 17/10/2019 Prazo para julgamento dos recursos pelo COMDICA 
quanto ao resultado preliminar das eleições 

18/10/2019 Prazo para notificação dos resultados dos 
julgamentos dos recursos 

22/10/2019  Prazo para publicação do edital com resultado 
definitivo das eleições 

19/11/2019 a 20/11/2019 Capacitação na área da infância e adolescência 
para os conselheiros eleitos 

10/01/2020 Posse dos conselheiros eleitos 

 
 
 

   Estação, 07 de maio de 2019. 
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Roseli de Fátima Rocha Lopes 
Presidente do COMDICA 

 
 
 
 
 
 
 
 


