
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

COMISSÃO ELEITORAL 

 

ERRATA 01 AO EDITAL Nº 15/2022 - ICTA, DE 20 DE ABRIL DE 2022 

 

A Comissão Eleitoral – CE, instituída pela Portaria nº 15/2022-ICTA, de 11 de março de 

2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor , divulga a 

alteração na data do cronograma para o processo eleitoral para Representantes das Categorias 

integrantes da Comunidade Acadêmica para comporem os Conselhos do Instituto de Ciências 

e Tecnologia das Água – ICTA, conforme especificado abaixo: 

Onde se lê:           

ANEXO II - CRONOGRAMA 

Constituição da Comissão Eleitoral 11/03/22 

Publicação do Edital 21/04/22 

Divulgação da lista de eleitores 25/04/22 

(Até às 18:00 h) 

Inscrição dos candidatos e os respectivos fiscais 25 a 29/04/22 

(Até às 17:00 h) 

Prazo de recurso da lista de eleitores 26 a 28/04/22 

(Até às 17:00 h) 

Homologação final da lista de eleitores 30/04/22 

Publicação das inscrições homologadas dos candidatos e fiscais 

inscritos 

01/05/22 

Prazo para interposição de recursos dos candidatos e fiscais 

inscritos 

02 a 04/05/22 

(Até às 17:00 h) 

Divulgação final da homologação dos candidatos e fiscais inscritos 05/05/22 

Período para campanha eleitoral 06 a 12/05/22 

Votação (Eleições) 12/05/22 

Divulgação dos resultados preliminares 13/05/22 

Prazo para interposição de recursos 15 a 17/05/22 

(até às 17:00 h) 



Divulgação do Resultado Final 20/05/22 

Homologação do resultado pela Assembleia do ICTA 21/05/22 

 

Leia-se: 

Constituição da Comissão Eleitoral 11/03/22 

Publicação do Edital 21/04/22 

Divulgação da lista de eleitores 25/04/22 

(Até às 18:00 h) 

Inscrição dos candidatos e os respectivos fiscais 25/04 a 01/05/22 

(Até às 00:00 h) 

Prazo de recurso da lista de eleitores 26 a 28/04/22 

(Até às 17:00 h) 

Homologação final da lista de eleitores 30/04/22 

Publicação das inscrições homologadas dos candidatos e fiscais 

inscritos 

02/05/22 

Prazo para interposição de recursos dos candidatos e fiscais 

inscritos 

02 a 04/05/22 

(Até às 00:00 h) 

Divulgação final da homologação dos candidatos e fiscais inscritos 05/05/22 

Período para campanha eleitoral 06 a 17/05/22 

Votação (Eleições) 18/05/22 

Divulgação dos resultados preliminares 19/05/22 

Prazo para interposição de recursos 20 a 23/05/22 

(até às 00:00 h) 

Divulgação do Resultado Final 24/05/22 

Homologação do resultado pela Assembleia do ICTA 03/06/22 
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