
 

ANEXO VII 

CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL CEAS/ES – GESTÃO 2022-2024 

DATA 

PERÍODO 

DIA(S) DAS 
SEMANA 

QTD 
DIA(S) 

ATIVIDADE 

14/09/2022 a 
08/10/2022 

Quarta feira 
a 

      Sabado 

 
25 

Prazo para apresentação dos pedidos de habilitação, juntamente 
com a documento, exigida na Resolução CEAS/ES 553, de 02 de 
setembro de 2022, perante a Comissão Eleitoral para entidades 

eleitoras ou eleitoras e habilitadas para designar candidatas. 

10/10/2022 a 
14/10/2022 

 
     Segunda-feira 

a 
Sexta - Feira 

05 
Prazo para análise dos pedidos de habilitação para entidades 
eleitoras ou eleitoras e habilitadas para designar candidatas. 

17/10/2022 segunda-feira 
 
1 

Prazo para publicação no Diário Oficial da União da decisão da 
Equipe de Habilitação, contendo relação de representantes ou 

organizações de usuários, das entidades e organizações de 
assistência social e dos trabalhadores do SUAS habilitados e não 

habilitados. 

17/10/2022 a 
21/10/2022 

     segunda-feira  
a 

sexta-feira 
5 Prazo para ingressar com recurso junto à Equipe de Recursos. 

24/10/2022 a 
28/10/2022 

     Segunda-feira 
a 

 sexta-feira 
5 Prazo para julgamento de recursos apresentados. 

31/10/2022    segunda-feira 
 

1 

Publicação no DIO da decisão da Equipe de Recursos, contendo 
relação de representantes ou organizações de usuários, das 

entidades e organizações de assistência social e dos 
trabalhadores 

do SUAS habilitados e não habilitados. 

31/10/2022 a 
04/11/2022 

 
Segunda-feira 

a 
Sexta-feira 

 
5 

Prazo para ingressar com Reconsideração junto à Comissão 
Eleitoral, nos casos específicos às decisões da Equipe de 

Recursos, contrárias as habilitações aprovadas pela Equipe de 
Habilitação. 

07/11/2022 Segunda-feira 1 
Prazo para a Comissão Eleitoral julgar os pedidos

 de Reconsideração junto à Comissão Eleitoral. 

11/11/2022        Sexta-feira 
 
1 

Publicação no DIO/ES do Ato de Homologação da relação de 
representantes ou organizações de usuários, das entidades e 

organizações de assistência social, e dos trabalhadores do setor, 
candidatos ao pleito como eleitoras e habilitadas para designar 

candidatos(as), e os resultados do julgamento de recurso. 

17/11/2022 Quinta- feira 1 Assembleia de Eleição. 

18/11/2022     Sexta-feira  
 
1 

Publicação dos resultados das eleições dos representantes da 
sociedade civil no CEAS. 

23/11/2022       Quarta-feira 
 
1 

Prazo final para publicação da nomeação dos(as) Conselheiros(as)  

30/11/2022      Quarta-feira 
 
1 

Posse dos(as) Conselheiros(as) do CEAS/ES para gestão 2022/2024 

 

 


