
Nesta Edição:
Edição nº 17, outubro de 2010

CALENDÁRIO ELEITORAL

1

2011 é ano de Eleições no Conjunto CFESS/CRESS

Em março de 2010 teremos eleições do Conselho Federal de Serviço So-
cial – CFESS, Conselhos Regionais de Serviço Social – CRESS e Sec-
cionais para a gestão 2011/2014. 

As referidas eleições serão regidas pelo novo Código Eleitoral. 

Abaixo o calendário Eleitoral.

-08 nov 10 Publicação do Edital 
-08 dez 10 Início da Inscrição de chapa 
-08 fev 11 Término da Inscrição de chapas 
_______________________________________________________________
-11 fev 11 Prazo para deferimento dos pedidos de registro de chapas ou para 
determinação do cumprimento de diligências, admitindo-se, no mesmo prazo, 
apresentação de impugnação quanto ao registro de chapa 
-16 fev 11 Prazo para cumprimento de diligências pelas chapas e/ou apresenta-
ção de contra-razões pelo impugnado
_______________________________________________________________
-17 a 21 fev Julgamento dos pedidos de impugnação pela Comissão Regional e 
dos pedidos de registro que foram objeto de determinação de diligência
-22 e 23 fev 11 Cientificação dos resultados dos registros de chapas
-24 a 28 fev 11 Prazo para apresentação de recurso a Comissão Nacional Elei-
toral 
-01 a 03 mar 11 Prazo para apreciação dos recursos pela Comissão Nacional 
Eleitoral 
_______________________________________________________________
-04 mar 11 Cientificação da decisão da Comissão Nacional Eleitoral aos inte-
ressados
-23, 24, 25 março 2011 ELEIÇÕES 
-28 a 30 mar 11 Prazo para apresentação pela Comissão Regional Eleitoral dos 
resultados da eleição à Comissão Nacional 
_______________________________________________________________
-31 de mar a 04 de abr Apresentação do pedido de impugnação do resultado da 
eleição à Comissão Regional Eleitoral
_______________________________________________________________
-05 a 08 abr 11 Instrução do processo de impugnação 
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_______________________________________________________________
-11 a 13 abr 11 Apresentação das alegações finais 
_______________________________________________________________
-14 a 18 abr 11 Prazo para decisão da Comissão Regional 
_______________________________________________________________
-19 a 25 abr11 Prazo para interposição de recursos a Comissão Nacional Elei-
toral 
-26 a 28 abr 11 Análise dos recursos pela Comissão Nacional Eleitoral e para 
apresentação dos resultados finais da eleição
_______________________________________________________________
-29 abr a 03 mai 11 Período para homologação dos resultados /CFESS 
_______________________________________________________________
14 ou 15 de maio 11 POSSE


