
Eleições SINTERPA 2020 

SINTERPA - CRONOGRAMA ELEITORAL – 2020 
 

1ºDia: 21/02 – ASSEMBLÉIA GERAL – Escolha da Comissão Eleitoral (Artigo 80) 
 

11º dia: 02/03 – Instalação da Comissão Eleitoral (Artigo 82) 
 

22º dia: 13/03– Reunião com Conselho Diretor Sindical (Diretores da Diretoria 
Executiva & Delegados Sindicais das Diretorias Regionais e Escritórios Centrais), para 
aprovação Regimento Eleitoral (Artigo 81 e 82) 
 

23º dia: 14/03– Publicação do EDITAL 01 – Abertura do Processo Eleitoral e início 
das inscrições das chapas (Artigo 82 – Parágrafo Terceiro) 
 

53º dia: 13/04- Término das inscrições das chapas às 17:00 h “20 dias uteis”(Artigo 
89) e Entrega da relação de votantes às chapas concorrentes (Artigo 102) 
 

55º dia: 15/04 –Publicação do EDITAL 02 – Nominata das Chapas concorrentes, data 
do pleito e início do prazo para impugnação de candidatos (Artigo 82 – Parágrafo 
Terceiro), e Solicitação aos Delegados Sindicais a indicação dos componentes das 
mesas coletoras de votos 
 
55º dia: 15/04 – Data máxima para envio pelos delegados sindicais de nominata dos 
componentes das mesas apuradoras (As Mesas Coletoras Serão Constituídas 15 Dias 
Antes das Eleições) Art 105 Paragrafo terceiro  
 
60º dia: 20/04 – fim do prazo para impugnação de candidatos e Início do processo de 
julgamento de eventual pedido de impugnação de candidatos  
 
62ºdias: 22/04- Comunicação dos pedidos de impugnação aos candidatos para 
apresentação de sua defesa no prazo máximo de 02 dias (Artigo 96) 
 
64º dias:24/04 – Fim do prazo de apresentação de defesa dos candidatos impugnados 
(Artigo 96) 
 

66º dia: 26/04 – Publicação do EDITAL 03 – Localização das mesas coletoras de 
votos, mesas apuradoras de votos e nome dos candidatos impugnados (Artigo 82 – 
Parágrafo Terceiro 

 

67º dia: 27/04 – Reunião com os membros das mesas coletoras de votos e entrega de 
materiais 
 

68º dia: 28/04 – ELEICÃO e APURAÇÃO 
 

71º dia:01/05- Publicaçãodos Resultados  
 
74ºdias ao 76 º dia. 04até06/05(três dias uteis) para interposição de recursos  
 
76º dia: 06/05– Fim do prazo para interposição de recursos (Artigo 129) 
 

78º dia: 08/05– Fim do período de contrarrazões (Artigo 129 Parágrafo Segundo) 
 
81ºdia11/05– Publicação do EDITAL 04 – Homologação dos Resultados Finais, 
composição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal,  
 

81º dia:11/05– Posse dos Eleitos e Término do período Eleitoral 


