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EDITAL CE Nº 08/2020, de 03 de dezembro de 2020  

 

A Comissão Eleitoral – CE, instituída por meio da Resolução CONSUN nº 05/2018, alterada              

pela Resolução CONSUN nº 20/2018, publicadas no Boletim de Serviço de 04/05/2018 e             

20/06/2018, respectivamente, e nomeada pela Portaria UNILA nº 270/2020/GR, publicada          

no Boletim de Serviço de nº 69, de 14 de agosto de 2020, torna público o presente Edital                  

que retifica o edital CE nº 06/2020, que trata do processo eleitoral para o COSUP (docentes,                

discentes e TAEs). 

 

 

Onde se lê: 

 

10. CRONOGRAMA  

Publicação do edital  30.11.2020 

Período para interposição de recurso relativo ao edital 30.11.20 a 01.12.2020 

Período para inscrição das candidaturas 02.12.2020 a 05.02.2021 

Publicação do deferimento das inscrições das candidaturas  09.02.2021 

Período para interposição de recurso relativo às inscrições das 
candidaturas 

10.02.2021 

Publicação da lista dos eleitores 11.02.2021 

Homologação das candidaturas  12.12.2021 

Período de interposição de recursos da lista dos eleitores  12.12.20201  

Publicação de eventuais alterações na lista de eleitores 17.02.2021 

Dia das eleições 24.02.2021 

Apuração e divulgação do resultado  26.02.2021 

Período para recursos relativos ao resultado 26.02.2021 a 01.03.2021 

Homologação dos resultados pela CE 02.03.2021 

Publicação da Portaria de Nomeação a partir de 03.03.2021 



 

 
Leia-se:  
 
10. CRONOGRAMA  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMISSÃO ELEITORAL 

Publicação do edital  30.11.2020 

Período para interposição de recurso relativo ao edital 30.11.20 a 01.12.2020 

Período para inscrição das candidaturas 02.12.2020 a 05.02.2021 

Publicação do deferimento das inscrições das candidaturas  09.02.2021 

Período para interposição de recurso relativo às inscrições das 
candidaturas 

10.02.2021 

Publicação da lista dos eleitores 11.02.2021 

Homologação das candidaturas  12.02.2021 

Período de interposição de recursos da lista dos eleitores  12.02.2021 

Publicação de eventuais alterações na lista de eleitores 17.02.2021 

Dia das eleições 24.02.2021 

Apuração e divulgação do resultado  26.02.2021 

Período para recursos relativos ao resultado 26.02.2021 a 01.03.2021 

Homologação dos resultados pela CE 02.03.2021 

Publicação da Portaria de Nomeação a partir de 03.03.2021 


