
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Endereço: SCS - Quadra 2 - Bloco C - Ed. Serra Dourada - Salas 312/318 - CEP- 70300-902 – Brasília-DF 

      Fone: (61) 3223-1652 | Fax: (61) 3223-2420 | E-mail: cfess@cfess.org.br |Site: www.cfess.org.br 

 

 

CALENDÁRIO ELEITORAL  

 

Processo Eleitoral Extraordinário para a Seccional de Santarém do CRESS/PA (1
a
 Região) 

Em terceira convocação 

 

12 de janeiro de 2018 – Art. 39, § 1º e § 2º               PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

15 a 19 de janeiro de 2018 – Art. 24, § 5º Prazo para confirmação formal das chapas inscritas  

22 a 26 de janeiro de 2018 – Art. 24, § 6º Prazo para regularização de eventual substituição de candidato (até 

o máximo de três) e cumprimento de outras providências cabíveis, 
inclusive em relação a obrigações pecuniárias com o CRESS 

19 de março de 2018 – Art. 24, § 7º Prazo para o CRESS divulgar a listagem com o número de 

inscrição dos profissionais e seus respectivos locais de votação, 
para possibilitar ao assistente social informar ao CRESS, em 30 

dias da divulgação, a eventual mudança de endereço, para efeito de 

enquadramento nas Zonas Eleitorais 

16 de abril de 2018 – Art. 68 Prazo final para envio material necessário ao exercício do voto por 
correspondência 

16, 17 e 18 de maio de 2018 – Art. 36 ELEIÇÕES 

21 a 25 de maio de 2018 – Art. 86 Prazo para apresentação pela Comissão Regional Eleitoral dos 

resultados da eleição à Comissão Nacional 

28 a 30 de maio de 2018 – Art. 87, parágrafo 

único 

Apresentação do pedido de impugnação do resultado da eleição 

07 a 10 de junho de 2018 - Art. 98 Período de homologação da eleição pelo CFESS, caso não haja 

impugnação 

11 a 13 de junho de 2018 – Arts. 88 a 90 Instrução do processo de impugnação pela Comissão Regional 

Eleitoral, ou POSSE, caso não haja impugnação 

14 a 18 de junho de 2018 – Art. 91 Apresentação das alegações finais 

19 a 25 de junho de 2018 Prazo para decisão da Comissão Regional Eleitoral 

26 a 28 de junho de 2018 – Art. 93 Prazo para interposição de recursos ao CFESS a ser protocolizado 

perante a Comissão Regional Eleitoral 

29 de junho a 03 de julho de 2018 Análise dos recursos pela Comissão Nacional Eleitoral e para 

apresentação dos resultados finais da eleição 

04 a 06 de julho de 2018 – Art. 12 e Art. 98 Período para homologação dos resultados pelo CFESS e 

apresentação dos relatórios finais pelas Comissões Eleitorais 

09 a 11 de julho de 2018  POSSE da Gestão eleita 

 


