SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA - SBC
CRONOGRAMA ELEITORAL 2012

Fase

Mês

Dia/Período

Evento/Providência
Divulgação, pela CELEP, de Comunicado às Sociedades Estaduais e Departamentos com
CNPJ próprio para que manifestem interesse em realizar eleições via portal da SBC

1
Pré-Eleitoral

Fevereiro

12
27
1
Março

1 a 30
1a5
6a9
23 a 30
1 a 10

Eleitoral

Abril

2e3
4e5
11 a 15
16 a 30
1

Pós-Eleitoral

Maio

2 a 10

Junho

11 a 15
16 a 20
21 a 31
1

Divulgação, pela Diretoria, do número de associados-delegados para cada Sociedade
Estadual
Divulgação, pela Diretoria, de comunicado aos associados informando sobre necessidade
de liquidar pendências com a SBC para participação nas eleições, como votantes ou
candidatos
Data-limite para Sociedades Estaduais e Departamentos com CNPJ próprio manifestarem
interesse em realizar eleições via portal da SBC
Data-Limite para associados pagarem anuidades em atraso
Divulgação do Edital Geral de Convocação
Período para inscrição de candidatos a (i) Diretor-Presidente; (ii) Associado-Delegado; (iii)
chapas completas de Diretoria de Sociedades Estaduais, Departamentos Especializados e
Grupos de Estudos
Geração de senhas exclusivas para votação
Postagem de senhas para associados aptos a votar
Prazo para solicitação de 2ª via da senha exclusiva para votação
Análise e homologação, pela CELEP, das candidaturas para (i) Diretor-Presidente; (ii)
Associado-Delegado e (iii) Departamentos e Grupos de Estudo sem CNPJ próprio
Geração da 2ª via da senha exclusiva para votação
Postagem da 2ª via da senha exclusiva para votação
Prazo para candidatos sanarem irregularidades identificadas pela CELEP
Votação via portal da SBC: (i) Diretor-Presidente da SBC - Primeiro Turno; (ii) AssociadoDelegado - Turno Único; (iii) Diretoria de Sociedades Estaduais - Turno Único; (iv) Diretoria
de Departamentos e Grupos de Estudo - Turno Único
Apuração e divulgação, pela CELEP, do resultado das eleições
Intimação aos dois candidatos a Diretor-Presidente mais votados para que constituam
chapa completa
Período para apresentação de chapas para o 2º turno da eleição para Diretor-Presidente da
SBC
Análise e homologação, pela CELEP, das chapas candidatas à Diretoria da SBC
Prazo para chapas sanarem irregularidades identificadas pela CELEP
Votação no 2º turno da eleição para Diretoria da SBC
Apuração e divulgação, pela CELEP, do resultado da eleição para Diretoria da SBC

