
                                                                   

 
 
 

CALENDÁRIO ELEITORAL ICICT/FIOCRUZ – 2017 

16/03 

(Quinta-feira) 

Reunião do Conselho Deliberativo do Icict  

Pauta: Homologação da Comissão Eleitoral, Aprovação do Regulamento e do 
Calendário Eleitoral 

20/03 

(Segunda-feira) 

Assembleia dos Servidores do Icict 

Pauta: Homologação do Regulamento e do Calendário Eleitoral 
20/03 

(Segunda-feira) 
Publicação do Edital para Eleição para cargo de Diretor(a) do Icict – 2017/2021 

27/3 a 04/04 

(7 dias úteis) 

Período de inscrição dos candidatos 

Os candidatos poderão registrar suas candidaturas junto à secretária da Comissão 
Eleitoral, ou outro membro, na sala 209 da Sede do Icict, em horário funcional 

05/04 

(Quinta-feira) 
Divulgação da lista de eleitores e candidatos 

06 a 10/04 

(Sexta-feira a 

terça-feira) 

Período para pedidos de impugnação dos candidatos inscritos  

06 a 20/04 

(Sexta-feira a 

Terça-feira) 

Período para pedidos de inclusão, impugnação ou exclusão de eleitores 

10/04  

(Segunda-feira) 

Apresentação à Comissão Eleitoral da indicação dos 3 (três) nomes à Vice-

Diretores(as) 

11/04  

(Terça-feira) 

Reunião do Conselho Deliberativo do Icict  

Pauta: Exame da lista de inscritos, pedidos de impugnação e homologação das 
candidaturas 

12/4 

(Quarta-feira) 
Reunião da Comissão Eleitoral com os candidatos 

13/4 

(Quarta-feira) 
Publicação oficial das propostas dos candidatos 

24/04 

(Segunda-Feira) 
Divulgação da lista de eleitores 

13/4 a 08/05 

(15 dias úteis) 

Período para Campanha Eleitoral 

Neste período a Comissão poderá organizar debates entre candidatos 

27/4 a 08/05 

(8 dias úteis) 

Período para Votação Prévia 

Conforme orientações do Regulamento, sendo realizada junto à Secretária da Comissão 
Eleitoral, ou outro membro, na sala 209 da Sede do Icict em horário funcional 

10 e 11/05 

(Quarta-feira a 

Quinta-feira) 

Votação 

Sessão eleitoral única, na sede do Icict com funcionamento entre 9 e 16h, em local a ser 
determinado pela Comissão Eleitoral 

11/05  

(Quinta-feira) 

Apuração dos votos pela Comissão Eleitoral e Mesários. Divulgação dos Resultados 

Às 16h, na presença dos candidatos e seus fiscais designados 

12/05  

(Sexta-feira) 

Reunião do Conselho Deliberativo do Icict  

Pauta: Homologação da lista tríplice para encaminhamento à Presidência da Fiocruz 

15/05  

(Segunda-feira) 
Envio da lista tríplice à Presidência da Fiocruz 

25 ou 26/05  Posse do(a) Diretor(a) do Icict para o período 2017-2021 

 


