RESOLUÇÃO Nº 08/2019/COMISSÃO ELEITORAL
A Comissão Eleitoral para realização do processo Eleitoral
para composição dos cargos de Diretoria do PreviD – em
conformidade com o disposto nos § 2º e § 8º do art. 35 da
Lei Complementar Municipal nº 108, de 27 de dezembro de
2006 e suas respectivas alterações;
CONSIDERANDO a necessidade de alteração do
calendário eleitoral, em razão dos prazos para recursos das
provas objetiva e subjetiva;

RESOLVE:

Art. 1º.

Alterar o anexo II da Resolução 01/2018/Comissão Eleitoral, das datas a partir
do item A7 – Prazo para interpor recurso.

Art. 2º.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo gadas as
disposições contrárias.

Dourados/MS, 21 de fevereiro de 2019.

José dos Santos da Silva
Presidente da Comissão Eleitoral do PreviD

ANEXO – CALENDÁRIO ELEITORAL

O processo eleitoral para a escolha dos membros da Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Social
dos Servidores do Município de Dourados/MS – PreviD (triênio 2019/2022) é composto pelas seguintes
atividades, no tocante à aplicação das fases de inscrição à homologação do resultado final:

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A7.a
A8
A9
A10

A1. Do dia 21/01/2019 a 25/01/2019 – Inscrições;
A2. Dia 31/01 Publicação dos Inscritos Deferidos e Indeferidos;
A3. Até dia 05/02 Prazo para interpor recurso;
A4. Até o dia 08/02/2019 – publicação da homologação das inscrições e convocação para
as provas;
A5. Dia 17/02/2019 – Aplicação das Provas Objetiva e Subjetiva;
A6. Dia 20/02/2019 – Divulgação do Gabarito Preliminar do caderno de questões;

A7. Até o dia 22/02/2019 – Prazo para interpor recurso com relação ao Gabarito;
A7.a. Dia 26/02/2019 - Publicação do Gabarito Oficial e resultado das provas objetiva e
subjetiva e início do prazo para recursos;
A8. Até o dia 27/02/2019 - Prazo para interpor recursos ao resultado das provas objetiva
e subjetiva;
A9. Dia 01/03/2019 - Publicação dos resultados dos recursos, divulgação dos candidatos
aptos para o pleito e início da campanha;
A10. Dia 05/04/2019 – Eleição.

