
ANEXO 1 

Calendário Eleitoral 

Eleição – Representação da Sociedade Civil no CONDEPE 

Gestão 2020/2022 

Alterado pela Deliberação CONDEPE nº 03/2020, publicada em Diário Oficial em 21 de agosto de 2020, e 

pela Deliberação CONDEPE nº 04/2020, publicada em Diário Oficial em 9 de setembro de 2020. 

 

Data Ação 

9 de julho a  
9 de agosto 

Período para inscrição de entidades que comporão o 
Colégio Eleitoral para a escolha da representação 

da sociedade civil no CONDEPE 

10 a 25 de agosto Período para cadastramento dos requerimentos de 
inscrições de entidades para compor o Colégio 

Eleitoral recebidos 

25 de agosto Data limite para publicação em Diário Oficial e 
encaminhamento à Comissão Eleitoral da relação 

oficial de entidades que encaminharam 
requerimentos de inscrição no Colégio Eleitoral 

11 de setembro Publicação em Diário Oficial da decisão da 
Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e 
indeferimentos de inscrições de entidades que 

comporão o Colégio Eleitoral 

11 a 15 de setembro Período de recurso à decisão da Comissão Eleitoral 
quanto aos deferimentos e indeferimentos de 

inscrição de entidades que comporão o Colégio 
Eleitoral  

16 a 20 de setembro Período para cadastramento dos recursos à decisão 
da Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e 

indeferimentos de inscrições de entidades que 
comporão o Colégio Eleitoral 

22 de setembro  Reunião do Pleno do Conselho para julgamento dos 
recursos à decisão da Comissão Eleitoral quanto 

aos deferimentos e indeferimentos de inscrição de 
entidades que comporão o Colégio Eleitoral 

25 de setembro Publicação em Diário Oficial da decisão do Pleno do 
Conselho quanto à análise dos recursos de 

entidades 

26 a 30 de setembro Período para inscrição de candidaturas para a 
representação da sociedade civil no CONDEPE 

1º e 2 de outubro Período para cadastramento dos requerimentos de 
inscrições de candidaturas para a representação da 

sociedade civil no CONDEPE 

3 de outubro Data limite para publicação em Diário Oficial e 
encaminhamento à Comissão Eleitoral da relação de 

inscrição de candidaturas 



10 de outubro Publicação em Diário Oficial da decisão da 
Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e 
indeferimentos de inscrições de candidaturas 

12 a 16 de outubro Período de recurso à decisão da Comissão Eleitoral 
quanto aos deferimentos e indeferimentos de 

candidaturas 

17 a 19 de outubro  Período para cadastramento dos recursos à decisão 
da Comissão Eleitoral quanto aos deferimentos e 

indeferimentos de candidaturas para a 
representação da sociedade civil no CONDEPE 

20 de outubro Reunião do Pleno do Conselho para julgamento dos 
recursos à decisão da Comissão Eleitoral quanto 

aos deferimentos e indeferimentos de inscrição de 
candidaturas 

22 de outubro Data limite para publicação em Diário Oficial de 
Deliberação da Mesa Diretora do Conselho Estadual 

de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
disciplinando o procedimento do escrutínio eleitoral 

por meio eletrônico 

22 de outubro Publicação em Diário Oficial da decisão do Pleno do 
Conselho quanto à análise dos recursos das 

candidaturas inscritas para a representação da 
sociedade civil no CONDEPE 

22 de outubro Publicação em Diário Oficial da Convocatória da 
Assembleia para a eleição da representação da 

sociedade civil no CONDEPE 

4 de novembro Assembleia para a eleição da representação da 
sociedade civil no CONDEPE 

6 de novembro 
 

Data limite para publicação em Diário Oficial do 
resultado da eleição para a escolha da 

representação da sociedade civil no CONDEPE 

9 a 11 de novembro Prazo para apresentação de pedidos de impugnação 
da eleição para a escolha da representação da 

sociedade civil no CONDEPE 

13 de novembro Publicação em Diário Oficial de convocatória para 
reunião da Diretoria Executiva para deliberar sobre 

os pedidos de impugnação à eleição 

17 de novembro Reunião da Diretoria Executiva para julgamento dos 
pedidos de impugnação à eleição 

18 de novembro Publicação em Diário Oficial do parecer da Diretoria 
Executiva quanto aos pedidos de impugnação 

18 e 20 de novembro Prazo para apresentação de recurso da decisão da 
Diretoria Executiva quanto aos pedidos de 

impugnação ao Pleno do CONDEPE 

21 de novembro Publicação em Diário Oficial de convocatória para 
reunião da Diretoria Plena para julgamento dos 

recursos  

24 de novembro Reunião da Diretoria Plena para julgamento dos 
recursos  



26 de novembro Publicação em Diário Oficial do resultado final da 
eleição para a escolha da representação da 

sociedade civil no CONDEPE 

30 de novembro 
 

Envio do processo da escolha dos membros da nova 
gestão do CONDEPE ao Governador do Estado 

  


