
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÕES À SUBSEÇÃO DA 
ADUNESP DO CAMPUS DA UNESP DE FRANCA, BIÊNIO 2019/2021 

 
 

A partir das atribuições a mim concedidas pela Assembleia Geral Eleitoral, realizada em 19/9/2019, que 
elegeu a Comissão Eleitoral e aprovou o Regimento Eleitoral, convoco as eleições para a composição da Diretoria 
Executiva da Subseção da Adunesp do campus de Franca, biênio 2019/2021, para os dias 6, 7 e 8 de novembro de 
2019. De acordo com o previsto no Regimento Eleitoral, o processo eleitoral obedecerá ao calendário a seguir: 

 
Até as 17h de 23/10/2019 – Prazo para registro de chapas junto à secretaria da Adunesp S. Sindical, de acordo 
com a documentação exigida no Regimento. Inicialmente, os documentos devem ser digitalizados e enviados ao e-
mail adunesp@adunesp.org.br, sendo posteriormente remetidos por correio ou malote à sede da entidade. Caberá 
à Adunesp S. Sindical informar à Comissão Eleitoral, no mesmo dia, sobre a/as chapa/as inscrita/as. 

 
Até 25/10/2019 – A Adunesp Central fornecerá à Comissão Eleitoral a listagem dos associados em condições de 
voto, com nome completo e CPF, de acordo com o Regimento Eleitoral. A listagem dos associados aposentados 
deverá seguir especificada. 
 
Até 28/10/2019 – Prazo para solicitação de impugnações, que podem ser feitas por qualquer associado, à Comissão 
Eleitoral Central. A solicitação deve ser enviada para a Adunesp S. Sindical, pelo e-mail adunesp@adunesp.org.br, 
que a repassará, na mesma data, à Comissão Eleitoral. 
 
Até 30/10/2019 – Prazo para recomposição da chapa, em caso de impugnação por parte da Comissão Eleitoral. 
 
Até 31/10/2019 – Homologação, pela Comissão Eleitoral, da/as chapa/as inscrita/as ao pleito. 
 
6, 7 e 8/11/2019 – Eleições. 
 
Até as 13h de 11/11/2019 – Apuração de votos pela Comissão Eleitoral. 
 
Até as 18h de 11/11/2019 – Divulgação preliminar dos resultados pela Comissão Eleitoral. 
 
Até as 12h de 13/11/2019 – Apresentação de recursos, que devem ser endereçados à Comissão Eleitoral. O recurso 
deve ser enviado para a Adunesp S. Sindical, pelo e-mail adunesp@adunesp.org.br, que o repassará, na mesma 
data, para a Comissão Eleitoral. 
 
Até as 13h de 14/11/2019 – Manifestação da Comissão Eleitoral sobre o/os recurso/os. 
 
Até 18/11/2019 – Proclamação da chapa vencedora pela Comissão Eleitoral. 
 
19/9/2019 – Posse da chapa eleita. 
 
 

 
Franca, 2 de outubro de 2019. 

 
 

 
Albério Neves Filho 

Presidente da Comissão Eleitoral 
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