
2ª RETIFICAÇÃO AO CALENDÁRIO ELEITORAL

1) Instalação da Comissão Eleitoral – 05/11/2020

2) Emissão da lista de eleitores a%vos pela CORHU – 11/11/2020, com data base de 05/11/2020

3) Publicação do Edital Convocatório – 01/12/2020

4) Inscrições dos candidatos – 07/12/2020 ate 11/12/2020

5) Análise das inscrições pela Comissão Eleitoral – 14/12/2020 a 16/12/2020

6) Publicação da relação dos candidatos que realizaram a inscrição e das habilitações

deferidas e indeferidas – 17/12/2020

7) Prazo de Recurso ao Indeferimento das habilitações – 18/12/2020 ate 21/12/2020

8) Julgamento dos Recursos –Não houve apresentação de recursos

9) Publicação dos resultados dos recursos e publicação de nova lista dos candidatos

habilitados provisoriamente –22/12/2020

10) Prazo para impugnações das habilitações provisórias –23/12 à 04/01/2021

11) Publicação da lista das habilitações provisórias impugnadas –05/01/2021

12) Prazo para re%rar cópia da impugnação –06/01/2021

13) Prazo para apresentar contrarrazões às impugnações –07 à 08/01/2021

14) Julgamento das impugnações –11 à 14/01/2021

15) Publicação dos resultados das impugnações e publicação da lista final dos candidatos habilitados –15/01/2021

16) Campanha eleitoral –18 à 19/01/2021

17) Período de votação –20 à 21/01/2021

18) Início e conclusão da apuração dos votos –22/01/2021

19) Publicação da Ata de Apuração –22/01/2021

20) Prazo para recurso contra o resultado da eleição e análise pela comissão –25 à 26/01/2021

21) Prazo para re%rar cópia do recurso contra o resultado da eleição –27/01/2021

22) Apresentação de contrarrazões –28 à 29/01/2021

23) Julgamento das contrarrazões –01 à 04/02/2021

24) Divulgação dos resultados dos recursos –05/02/2021

25) Publicação do resultado da eleição e/ou convocação para o 2º turno –05/02/2021

26) Campanha Eleitoral – 2º turno –08 à 09/02/2021

27) Período de Votação – 2º turno –10 à 11/02/2021

28) Início e conclusão da apuração dos votos e publicação da Ata de Apuração –12/02/2021

29) Prazo para recurso contra o resultado da eleição –18 à 19/02/2021

30) Convocação para apresentação de contrarrazões –22/02/2021

31) Apresentação de contrarrazões –23 à 24/02/2021

32) Julgamento dos recursos contra o resultado da eleição –25/02 à 01/03/2021

33) Divulgação dos resultados dos recursos –02/03/2021

34) Publicação do resultado final da eleição, encaminhamento ao Presidente do LAFEPE, Encerramento dos trabalhos da
Comissão –02/03/2021
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Em virtude da ausência de indeferimentos, recursos ou quaisquer outros eventos que ques%onem o andamento da
eleição esse calendário poderá sofrer alterações de antecipação de datas.

Genival Fernando da Silva Junior

Presidente da Comissão Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por Genival F Da Silva Junior, em 22/12/2020, às 14:26, conforme horário
oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten%cidade deste documento pode ser conferida no site hHp://sei.pe.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 10540984 e o código CRC 9685A13E.
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