CALENDÁRIO ELEITORAL
(Divulgado em 08/11/2021)

Cronograma do Processo Eleitoral
DATA

EVENTO

25/10/2021 (segunda-feira)

Publicação do Edital Convocatório

25/10/2021 (segunda-feira)

Abertura dos Pedidos de Registro de Candidatura

29/10/2021 (sexta-feira)

Encerramento dos Pedidos de Registros de
Candidatura

01/11/2021 até 19/11/2021 (sexta-feira)

Análise das inscrições pelo Comitê de Elegibilidade
e pela Comissão Eleitoral

22/11/2021 (segunda-feira)

Publicação da relação dos candidatos que
realizaram a inscrição e das habilitações deferidas e
indeferidas

22/11/2021 até 24/11/2021 (quarta-feira)

Prazo de Recurso ao Indeferimento das habilitações
e Impugnação de inscrições deferidas

25/11/2021 a 29/11/2021 (segunda-feira)

Prazo para contrarrazões às impugnações

30/11/2021 até 06/12/2021 (segunda-feira)

Julgamento dos Recursos e das Impugnações

07/12/2021 (terça-feira)

Publicação dos resultados dos recursos e publicação
da lista definitiva dos candidatos habilitados

08/12/2021 até 17/12/2021 (sexta-feira)

Campanha Eleitoral

Das 08:00 horas do dia 20/12/2021 até as 16:00
do dia 22/12/2021 (quarta-feira)
(Observado o horário de Brasília)

Início/Término do Período de Votação

Das 16:30 horas do dia 22/12/2021 até as 18:00
do dia 22/12/2021 (quarta-feira)
(Observado o horário de Brasília)

Início e conclusão da apuração dos votos

22/12/2021 (quarta-feira)

Publicação da Ata de Apuração

23/12/2021 (quinta-feira)

Prazo para recurso contra o resultado da eleição.
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DATA

EVENTO

29/12/2021 (quarta-feira)

Divulgação dos resultados dos recursos

29/12/2021 (quarta-feira)

Publicação do resultado da eleição e/ou convocação
para o 2º turno

30/12/2021 até 04/01/2022 (terça-feira)

Campanha Eleitoral (2º turno)

Das 08:00 horas do dia 05/01/2022 até as 16:00
do dia 07/01/2022 (sexta-feira)
(Observado o horário de Brasília)

Início/Término do Período de Votação (2º turno)

Das 16:30 horas do dia 07/01/2022 até as 18:00
do dia 07/01/2022 (sexta-feira)
(Observado o horário de Brasília)

Início e conclusão da apuração dos votos (2º turno)

07/01/2022 (sexta-feira)

Publicação da Ata de Apuração (2º turno)

10/01/2021 (segunda-feira)

Prazo para recurso contra o resultado da eleição
(2º turno)

11/01/2022 (terça-feira)

Análise dos recursos

12/01/2022 (quarta-feira)

Divulgação dos resultados dos recursos
(2º turno)

12/01/2022 (quarta-feira)

Publicação do resultado da eleição e
encaminhamento ao Presidente da Dataprev

12/01/2022 (quarta-feira)

Encerramento dos trabalhos da Comissão Eleitoral
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