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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DOS 

EMPREGADOS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SERPRO – 2022 

 

A Comissão Eleitoral, designada pela DD GE-156/2021, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas, decide: 

1) Retificar os seguintes itens do Edital do Processo de Eleição do Representante dos 

Empregados no Conselho de Administração do Serpro -2022, de 10/01/2022, conforme 

abaixo: 

4.2 O Sistema de Eleição fica designado como meio pelo qual o empregado deve: 

a) na condição de candidato: efetivar a inscrição, anexar a documentação exigida para 

comprovação dos requisitos e fazer upload da foto (em um dos formatos: jpeg, png, gif, jpg) a 

ser utilizada na campanha eleitoral e ser votado;  

b) excepcionalmente em situação de indisponibilização do sistema em tempo hábil, a inscrição 

pode ser feita pelo email corporativo eleicaoca@serpro.gov.br, com anexação da 

documentação comprobatória dos requisitos postos no edital; 

c)  O Sistema de Eleição será o meio exclusivo pelo qual o empregado, na condição de eleitor 

e que consta na apuração de empregados ativos em 01/2022, publicada no Portal do Serpro, 

pode registrar seu voto. 

 

2) Retificar o Anexo 1 do Edital do Processo de Eleição do Representante dos Empregados no 

Conselho de Administração do Serpro – 2022, de 10/01/2022, conforme destacado abaixo: 

 

 

 Data/Hora  Evento 

ETAPA 1 - 1º Turno 

10/01/2022 Publicação do Edital  

10/01/20202 Publicação da lista de eleitores ativos 

11/01/2022 – 8h Início do Registro de Candidaturas 

14/01/2022 – 12h  Encerramento dos Registros de Candidatura 

14/01/2022 – 17h Publicação da relação preliminar dos inscritos 

25/01/2022 Publicação das habilitações deferidas e indeferidas 
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26/01/2022 – 8h Início da Interposição de recursos pelos inscritos 

27/01/2022 – 17h  Término da Interposição de Recursos pelos inscritos 

28 e 31/01/2022 Análise dos recursos 

01/02/2022 Publicação dos recursos deferidos e relação provisória de candidatos  

02/02/2022 Início do Prazo para Impugnações das Candidaturas 

03/02/2022 – 17h Término do Prazo para Impugnações das Candidaturas  

04 e 07/02/2002 Prazo para contrarrazões dos candidatos impugnados 

08/02/2022 Análise das impugnações e das contrarrazões apresentadas pelos candidatos 

09/02/2022 Publicação dos resultados das impugnações das candidaturas e da relação de 
candidatos aptos 

10/02/2022 Início da campanha eleitoral 

16/02/22 – 23h Término da campanha eleitoral 

17/02/2022 – 8h Início do período de votação 

18/02/2022 – 16h Término do período de votação 

18/02/2022 – 17h Apuração e divulgação do resultado preliminar da eleição 

21/02/2022 Início do prazo para recurso contra o resultado preliminar da eleição 

22/02/2020 - 17h Término do prazo para recurso contra o Resultado preliminar da Eleição 

23/02 a 25/02 Análise dos recursos contra o Resultado preliminar da Eleição 

02/03/2022 Publicação do julgamento dos recursos contra o Resultado preliminar da Eleição 

03/03/2022  Encaminhamento do Resultado Final da Eleição ao Diretor-Presidente do Serpro 

04/03/2022* Publicação do Resultado Final da Eleição (1º Turno)* 

10/03/2022 Arquivamento da documentação e encerramento dos trabalhos da Comissão 
Eleitoral 

*Se o candidato mais votado no 1º Turno não obtiver a maioria absoluta dos votos, inicia-se a Etapa 2 - 2º Turno 

ETAPA 2 - 2º Turno 

07/03/2022 Convocação para o 2º Turno  

08/03/2022 Início do Período de Campanha Eleitoral  
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09/03/2022 - 23h Término do Período de Campanha Eleitoral 

10/03/2022 - 7h  Início do Período de Votação  

1103/2022- 16h Término do Período de Votação  

11/03/2022 - 17h Apuração e divulgação do Resultado Preliminar da Eleição 

14/03/2022 Início do prazo para recurso contra o Resultado Preliminar da Eleição  

15/03/2022 - 17h Término do prazo para recurso contra o Resultado Preliminar da Eleição  

16/03/2022 Análise dos recursos contra o Resultado preliminar da Eleição 

18/03/2022 Conclusão do julgamento dos recursos contra o Resultado Preliminar da Eleição 

21/03/2022 Encaminhamento do Resultado Final da Eleição ao Diretor-Presidente do Serpro 

22/03/2022  Publicação do Resultado Final da Eleição (2º Turno) 

31/03/2022 Arquivamento da documentação e encerramento dos trabalhos da Comissão 
Eleitoral 

 

 

 

     Brasília, 13 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Janete Ilibrante 

Coordenadora da Comissão Eleitoral 
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