
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS – CFT 
 

CALENDÁRIO ELEITORAL 
CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS – CRT. 

 

1. Publicação do Edital de convocação – sexta-feira, dia 31 de agosto de 2018. 

2. Inscrição de chapas junto à Comissão Eleitoral Regional – CER a partir de segunda-feira, 

dia 03 de setembro a quarta-feira, dia 12 de setembro de 2018.  

3. Análise da documentação das chapas inscritas pela Comissão Eleitoral Regional – CER. 

Inicia-se quinta-feira, dia 13 e encerra-se sexta-feira, dia 14 de setembro de 2018. 

4. Publicação das chapas homologadas pela CER será publicada no site do CFT até sexta-

feira, dia 14 de setembro de 2018, às 17h00min. 

5. A Campanha Eleitoral se iniciará no dia 15 (sábado) e terminará no dia 25 de setembro 

de 2018. 

6. Recursos e impugnações protocolados na secretaria da Comissão Eleitoral Regional – 

CER, de 17 a 18 de setembro de 2018, até as 17h00min, a qual será imediatamente 

encaminhada à CEN. 

7. Análise dos Recursos pela Comissão Eleitoral Nacional – CEN, do dia 19 a 20 de 

setembro de 2018; 

8. Publicação do resultado dos recursos ou pedidos de impugnação pela Comissão 

Eleitoral Nacional até o dia 20 de setembro de 2018, às 17h00min; 

9. Data da eleição dia 26 de setembro de 2018, com início às 9h00min e encerrando às 

17h00min e dia 27 de setembro de 2018, com início às 9h00min e encerrando-se às 

17h00min. 

10.  Apuração, publicação do resultado final do processo eleitoral dia 28 de setembro de 

2018 e imediata posse aos eleitos pela Comissão Eleitoral Regional. 

11. Recursos ou impugnações referentes à eleição devem ser protocolados na secretaria 

da Comissão Eleitoral Regional até 1º de outubro de 2018 das 9h às 12h e das 14h às 

17h, sendo que a CER encaminhará imediatamente à CEN. 

12. A CEN julgará e publicará o resultado final de eventuais recursos ou impugnações até o 

dia 03 de outubro de 2018 até as 17h. 

 


