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ANEXO I
CRONOGRAMA
Evento

Data

Constituição das Comissöes Eleitorais Locais

2914 a31512019

Reunião conjunta das Comissões para constituição da
Comissão Eleitoral Central

lnscrição dos candidatos nos protocolos (observar o horário
de atendimento de cada protocolo)
Divulgação da lista preliminar de eleitores aptos a votar
Praze para reeurse eentra a lista preliminar de eleiteres
Prazo para recurso contra a lista preliminar de eleitores
(Redação dada pela Resolução CONSUP/lFG no 14, de 10 de
maio de 2019).

preliminar

8 a 171512019
8t5t2019
918t20+g

13t5t2019

1gt,t281g

prelimina+4€-el€+tor€s

Divulgação

61512019

dos resultados dos recursos contra

de eleitores (Redação dada pela

a

lista
Resolução

141512019

CONSUP/IFG no 14, de 10 de maio de 2019).
141512ø19

Ðivulgaçãe da lista efieial des eleiteres aptes a veta+

a

Divulgação da lista oficial dos eleitores aptos
votar
(Redação dada pela Resoluçäo CONSUP/IFG no 14, de 10 de
maio de 2019).

151512019

Divulgação da lista preliminar de candidatos

20t5t2019

Prazo para recursos contra a lista preliminar de candidatos

211512019

Divulgação

dos resultados dos recursos

e

pedidos de

impugnação e homologação de candidaturas

Sorteio público da ordem dos candidatos nas cédulas e dos
números respectivos que figurarão nas urnas
Período de Campanha Eleitoral (1o turno)

Credenciamento de fiscais

e

mesários para acompanhar a

Turno das eleiçöes

resultado do

1o

e

13t6t2019
141612019

divulgaçäo do

Turno

Período de Campanha Eleitoral (2o turno)
20

17t6t2019
18 a241612019

Turno das eleições

261612019

lnterposição de recurso ao resultado do 20 turno

Julgamento dos recursos, homologação

3 a 101612019

12t6t2019

Divulgação do resultado preliminar do 'l o turno
lnterposição de recurso ao resultado do 1o turno

Julgamento dos recursos, homologação

23t5t2019
2715 a71612019

votação
1o

221512019

e

271612019

divulgação do

resultado final do segundo turno
Encaminhamento do Resultado ao Conselho Superior

Previsão de homologação do resultado das eleições pelo
Conselho Superior

Criação de documento para orientações

e

informações

relevantes à próxima eleição
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28t6t2019
281612019

3t7t2019
31712019

