
 
 

Fundação Estatal Saúde da Família - Bahia 
 

Deliberação do Conselho Curador FESF, n.º 108, da reunião ordinária de 

n° 83 de 04 de outubro de 2019. 
 

ANEXO II  -  CALENDÁRIO ELEITORAL 

 

 

DATA / PERIODO ATO 

29 de outubro  

 

Divulgação do Ato Administrativo nº 240/19 

que institui e nomeia a Comissão Eleitoral 

Publicação do Regimento Eleitoral 

29 de outubro a 07 de novembro  

 

Divulgação oficial da Eleição, por edital e 

ferramentas virtuais. 

07 a 19 de novembro (até as 17 h) Inscrição das Chapas 

20 de novembro  Divulgação das Chapas inscritas 

21 de novembro  Prazo para a Comissão Eleitoral receber 

impugnações de Chapas inscritas 

22 de novembro  A comissão eleitoral notifica as Chapas 

para estas se defendam contra pedidos de 

impugnação contra si encaminhados 

25 e 26 de novembro  Prazo para as chapas se defenderem 

contra pedidos de impugnação contra si 

encaminhados 

27 de novembro Homologação das chapas inscritas 

28 de novembro a 12 de dezembro  Período para campanha eleitoral 

13 a 18 de dezembro (até às 17 horas)  Eleição por votação eletrônica 



 

19 de dezembro (até às 17 horas) Apuração e divulgação oficial do resultado 

das eleições 

20 de dezembro 

 

Prazo para a Comissão Eleitoral receber 

impugnação do resultado das Eleições 

23 de dezembro Homologação do resultado final das 

eleições 

Primeira reunião com COC de 2020 Posse das chapas eleitas na reunião do 

Conselho Curador 

 

 

 Estarão aptos a se candidatarem empregados(as) concursados(as) com data 

de admissão até o dia 30/06/2019, e em efetivo exercício profissional. 

 

 Compõem o colégio de eleitores aptos a votar os empregados concursados, 

em efetivo exercício profissional, contratados até o dia 30/06/2019, o qual será 

devidamente divulgado às chapas concorrentes. 

 

 As Chapas inscritas poderão encaminhar textos escritos, a partir do dia 

28/11/2019, em que conste a apresentação dos seus candidatos e suas 

propostas, para fins de campanha eleitoral no espaço virtual da FESF. 

 

 


