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ELEIÇÕES PARA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL 

TRIÊNIO 2022/2025 

CRONOGRAMA PARA ELEIÇÕES DA ADCAP NACIONAL e NR - 2022 
 

 
ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA 

 

 Designação da Junta Eleitoral 10 a 20/12/21 

 Divulgação aos associados da constituição da Junta Eleitoral 20/12/21 

 Recebimento de pedidos de  impugnação de membros da Junta 
Eleitoral 

21/12/21 a 03/01/22 
 

 Avaliação e resposta aos pedidos de impugnação 04 a 07/01/22 

 Confirmação da designação e posse da Junta Eleitoral 10/01/22 

 Data de posse dos eleitos Data a ser designada 
conforme final do mandato 
da gestão atual. A partir 
do resultado da eleição 
começa a fase de 
transição. 

 

 
CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL( JUNTA ELEITORAL) 

 

 Publicação de Edital do Processo Eleitoral  (DOU ou jornais de 
circulação) 

18 a 20/01/22 

 Divulgação do Regulamento Eleitoral 20/01/22 

 Registro das candidaturas  (foto, mini currículo e plataforma)  01 a 15/02/22 

 Homologação e divulgação das candidaturas 16 a 18/02/22 

 Apresentação de recurso das candidaturas indeferidas 21 a 25/02/22 

 Avaliação e resposta aos recursos apresentados 03 a 08/03/22 

 Homologação e divulgação das candidaturas 08/03/22 

 Recebimento de pedidos de  impugnação das candidaturas 09 a 11/03/22 

 Avaliação e resposta aos pedidos de impugnação 14/03/22 

 Homologação e divulgação final das candidaturas 14/03/22 

 Preparação e ajustes finais das plataformas de campanha das 
chapas e candidatos no sistema informatizado 

15 a 18/03/22 

 Campanha eleitoral 14/03 a 08/04/22 

 Envio das senhas de votação 29/03 a 04/04/22 

 Votação 04 a 08/04/2022 

 Apuração dos votos 08/04/22 

 Proclamação e divulgação do resultado da votação 08/04/22 

 Recebimento de pedidos de impugnação do resultado 09 a 13/04/22 

 Avaliação  e resposta aos pedidos de impugnação Até 20/04/22 

 Divulgação final do resultado da eleição 21/04/2022 
 


