
Calendário do Processo Eleitoral 

As inscrições das chapas candidatas à Diretoria e dos candidatos ao           

Conselho Fiscal e às Coordenações Locais, para a Seção Sindical SINASEFE           

Ifes, biênio 2021-2023 estarão abertas no período de 16 a 28 de dezembro             

de 2020, podendo ser realizadas na Sede da Seção Sindical SINASEFE Ifes,            

ou através do e-mail (sinasefeeleicoes@gmail.com) no horário de 9 às          

13h59min. No momento do registro, as chapas candidatas à Diretoria          

devem conter os nomes dos membros da Diretoria e os programas de            

trabalho para o biênio. Os candidatos ao Conselho Fiscal e às           

Coordenações Locais devem se inscrever no mesmo período e horário e           

individualmente. A eleição devido a pandemia do novo coronavírus         

(Covid-19) será virtual e acontecerá no dia 03 de fevereiro de 2021.A            

votação eletrônica será iniciada às 09h e transcorrerá ininterruptamente         

até às 16h59m. 

 Confira abaixo o calendário do processo eleitoral:  

16 a 28 de dezembro de 2020 Inscrições das Chapas – Presencial     
das 9h. às 14h. na sede do       
Sinasefe. 
Não presencial através do e-mail :      
.sinasefeeleicoes@gmail.com, até   
às 13h59m do último dia previsto      
para a inscrição.  

29 de dezembro até 14h 
 

Publicação da lista dos candidatos,     
no site do Sinasefe:    
http://www.sinasefeifes.org.br/. 

04 de janeiro de 2021 
 

Pedidos de impugnação das chapas     
até às 16h59m, em formulário     
próprio, através do e-mail:    
sinasefeeleicoes@gmail.com  

05 de janeiro de 2021 Apresentação de Defesa até às     
16h59m  
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Comissão Eleitoral 

06 de janeiro de 2021 Deliberação pela Comissão Eleitoral    
sobre o(s) pedido(s) de    
impugnação. 

07 de janeiro de 2021 Homologação das chapas ,até as     
14hs  

11 de janeiro a 02 de fevereiro d        
2021 

Campanha eleitoral 

02 de fevereiro de 2021 Emissão de login e senha aos      
e-mails dos filiados, para acesso a      
plataforma de votação pela    
empresa contratada para o Pleito. 

03 de fevereiro de 2021 Eleição - horário 9h às 16h59m      
(ininterruptamente) 

03 de fevereiro de 2021 Resultado até às 19hs. 
18 de fevereiro de 2021 Assembleia de Posse da nova     

Diretoria, Conselho Fiscal e    
Coordenações locais, dar-se-á às    
14h. no auditório da Sede do      
Sinasefe-IFES . 


