
Cronograma do Processo Eleitoral

Data Evento

08 e 23/02/2018 Reunião da Comissão Eleitoral

27/02/2018 Publicação do Edital

27/02/2018 Publicação da lista de eleitores ativos emitida pela SUPGP até a data de 
19/12/2017

28/02/2018
A partir da 08:00 horas

Abertura dos Pedidos de Registro de Candidatura

05/03/2018 
até as 12:00 horas

Encerramento dos Pedidos de Registro de Candidatura

05/03/2018
 até as 18:00 horas

Comissão eleitoral envia registros de candidaturas para análise do Comitê de 
Elegibilidade do Serpro

06/03/2018
a

08/03/2018

Início e Término do Prazo para análise dos registros de candidaturas pelo 
Comitê de Elegibilidade do Serpro

09/03/2018 Publicação da relação dos candidatos que realizaram a inscrição e das 
habilitações deferidas e indeferidas

09/03/2018
a

13/03/2018 
até as 12:00 horas

Início e Término do Prazo para interposição de Recursos pelos candidatos

13/03/2018
 até as 18:00 horas

Encaminhar os recursos recebidos para o Comitê de Elegibilidade

14/03/2018
a

15/03/2018

Julgamento dos Recursos pelo Comitê de Elegibilidade do Serpro

16/03/2018 Publicação dos resultados dos recursos e publicação de nova lista dos 
candidatos habilitados

19/03/2018
a

20/03/2018
 até as 12:00 horas

Início e Término do Prazo para Impugnações

20/03/2018
até as 18:00 horas

Envio das impugnações ao Comitê de Elegibilidade

21/03/2018
a

22/03/2018
até as 17:00 horas

Julgamento das e impugnações pelo Comitê de Elegibilidade do Serpro

23/03/2018
as 18:00 horas

Publicação dos resultados das impugnações e publicação de nova lista dos 
candidatos habilitados

26/03/2018 
as 14:00horas

Reunião da Comissão Eleitoral para sorteio dos números dos candidatos 
habilitados

27/03/2018
a 

06/04/2018

Período de Campanha eleitoral

Das 08:00 horas do dia
09/04/2018 

até as 17:00 horas do dia
10/04/2018

Início/Término do Período de Votação (1º Turno)



10/04/2018 
às 18:00 horas

Reunião da Comissão Eleitoral para Apuração e                                  
Divulgação do Resultado (1º Turno) 

11/04/2018 
a 

12/04/2018
até as 18:00 horas

Prazo para recurso contra o resultado da eleição

13/04/2018
até as 17:00 horas

Julgamento dos recursos contra o resultado da eleição

13/04/2018
as 18:00 horas

Divulgação dos resultados dos recursos

13/04/2018 Publicação do resultado da eleição e/ou convocação para o 2o turno 

16/04/2018 
a 

18/04/2018

Campanha Eleitoral – 2o turno

Das 08:00 do dia
 19/04/2018

até as 17:00 horas do dia 
20/04/2018 

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

20/04/2018 
às 18:00 horas

Reunião da Comissão Eleitoral para Apuração e                                       
Divulgação do Resultado (2º Turno)

23/04/2018
até as 18:00 horas do dia

24/04/2018

Prazo para recurso contra o resultado da eleição 2º turno

25/04/2018 Julgamento dos recursos contra o resultado da eleição 2º turno

26/04/2018 Publicação do resultado final da eleição e encaminhamento ao Presidente do 
SERPRO  – Encerramento dos trabalhos da Comissão


