
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2018Ata da xxª Assembleia Geral Ordinária realizada em dd de mmmm de 2018 

 

Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge 

  ANEXO I – CALENDÁRIO ELEITORAL 

Data Evento 

5/10/2018 Publicação do Edital de Convocação 01/2018. 

5/10/2018 Publicação da lista de eleitores ativos emitida pela área de Recursos Humanos.  

8/10/2018 
a 

15/10/2018 

Prazo para inscrições dos empregados. 
Horário de entrega da documentação nos locais e horários indicados no Edital de Convocação 01/2018. 

9/10/2018 
a 

16/10/2018 
Envio dos registros de candidaturas para análise do Comitê de Auditoria Estatutário. 

19/10/2018 Prazo para o Comitê de Auditoria Estatutário encaminhar análise para a Comissão Eleitoral. 

23/10/2018 Publicação na Intranet da relação das habilitações deferidas e indeferidas. 

24/10/2018  
e 

29/10/2018 

Prazo para interposição de recursos pelos candidatos com habilitação indeferida. 
Horário de entrega da documentação nos locais e horários indicados no Edital de Convocação 01/2018. 

25/10/2018  
e 

30/10/2018 
Encaminhamento dos recursos recebidos para análise do Comitê de Auditoria Estatutário. 

6/11/2018 Prazo para o Comitê de Auditoria Estatutário encaminhar análise para a Comissão Eleitoral. 

8/11/2018 Publicação na Intranet dos resultados dos recursos e de nova lista provisória dos candidatos habilitados. 

9/11/2018 
a 

30/11/2018 

Prazo para o candidato encaminhar à Comissão Eleitoral: foto; dados pessoais; meio de contato; síntese curricular 
e mensagem. 

9/11/2018 
e 

13/11/2018 

Prazo para os empregados apresentarem impugnações. 
Horário de entrega da documentação nos locais e horários indicados no Edital de Convocação 01/2018. 

14/11/2018 Publicação na Intranet da lista das habilitações provisórias com solicitação de impugnação. 

19/11/2018 
e 

22/11/2018 
Prazo para os candidatos retirarem cópia da impugnação e para apresentarem as contrarrazões. 

23/11/2018 Envio das impugnações e respectivas contrarrazões para análise do Comitê de Auditoria Estatutário.  

29/11/2018 Prazo para o Comitê de Auditoria Estatutário encaminhar análise para a Comissão Eleitoral. 

30/11/2018 
Publicação na Intranet dos resultados das impugnações e publicação da lista final dos candidatos habilitados. 
Publicação no site da Prodemge da lista final dos candidatos habilitados. 

3/12/2018 
e 

4/12/2018 
Prazo para área de Comunicação realizar ajustes no site com as informações dos candidatos. 

5/12/2018 
Publicação na Intranet das informações dos candidatos habilitados.  
(foto; dados pessoais; meio de contato; síntese curricular e mensagem) 

6/12/2018 
e 

12/12/2018 
Prazo para Campanha Eleitoral. 

13/12/2018 Votação. Horário de votação: início às 7h e término às 19h. 

14/12/2018 Apuração do resultado. 

17/12/2018 Encaminhar a Ata de Apuração ao Diretor de Gestão Empresarial e encerramento dos trabalhos da Comissão. 

18/12/2018 
Diretor de Gestão Empresarial proclamará o candidato vencedor e comunicará oficialmente o resultado ao 
Conselho de Administração que informará à Assembleia Geral. 

  
  


