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APA-FAPES/BNDES  

CRONOGRAMA DE ELEIÇÃO 

Diretoria, Conselhos Deliberativo e Conselho Fiscal  

Triênio:  1º de Junho de 2022 a 31 de Maio de 2025 
 

 

- 14  (2ª F.) a  25 de março (6ª F.)   - A Diretoria deliberará,  sobre os nomes dos 5 (cinco)  

                   membros  que vão compor a Comissão Eleitoral  e   

                   respectivas   funções.       

            

 

- até 23 de Março (4ªF.)     - Convocação de  Assembleia  Geral  através  de   Edital  em  

     jornal de grande  circulação na cidade do Rio de Janeiro e     

     ampla divulgação na  rede social da APA, que constem dia,   

     e horário do sufrágio.  

                                            

- 28 de março (2ªF.) a 05 de abril (3ªF.)            - Inscrição das Chapas e os nomes dos candidatos aos  

                                                                                        Conselhos  mediante  envio de mensagem à Comissão          

                                                                                        Eleitoral :    comissaoeleitoral@apabndes.org.br 

  

- 08 (6ªF.) a 12 de abril (3ªF.)                              - Prazo de Cumprimento, pelas chapas, de eventuais       

                                                                                        Exigências da Comissão, bem como apresentação de  

                                                                                         recurso a eventual impugnação solicitada por                                                                                          

                                                                                         participante. 

 

-  14 de abril (5ª F.)                           - Homologação das Inscrições das Chapas Aprovadas e os           

                                                                                         Nomes dos  candidatos aos Conselhos.                                                                                   

 

-18 (2ª F.)  a 20 de abril (4ªF.)                              - Confecção de cédulas, instrução sobre votação, junto com  

                                                                                          a empresa Projeteria (2ª feira) e postagem desse  

                                                                                          material na rede social da APA;     

               - Envio de correspondência para os associados que    

                  solicitaram votar por correspondência; 

             - Divulgação dos nomes aprovados para concorrer aos  

                   Conselhos e das Chapas Aprovadas assim como seus  

                   respectivos programas de trabalho e Curriculum nas   

                   Mídias. 
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- 26 de abril (3ªF.) a 06 de maio  (6ªF.)  - Dez dias antes da data oficial da eleição, as chapas  

     concorrentes poderão identificar e habilitar 2 (dois)  

                                                                                          fiscais eleitorais, proposto pelas chapas  concorrentes.                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                    

  - 16 maio  (2ªF.)  - Dia da Eleição – AGO das 10 às 17h  

                                                                                

 - 17 de maio (3ª F.)  -  Conferência, pela MESA eleitoral junto com a empresa  

                                                                                          Projeteria se não houve voto em duplicidade entre  

                                                                                          a votação virtual, presencial e por correspondência    e        

                   agregação dos votos presencial, por correspondência                   

                   e virtual para apuração do total  

          

- 17  de maio (3ª F.)    - Divulgação dos Resultados pela Comissão Eleitoral até às 

18hs. 

     

- 20  de maio (6ª F.)    - Interposição de Recursos   

 

- 24 de maio  (3ªF.)    -  Data limite para a Comissão Eleitoral julgar os recursos e  

          Homologar definitivamente os resultados 

 

-1º dia útil de junho (4ª F.)                            - Posse da Diretoria e dos Conselhos 
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