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EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA – DATAPREV 

 

TERMO ADITIVO AO EDITAL COM ALTERAÇÃO DE DATAS PARA ELEIÇÃO 
DO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS NO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO DA DATAPREV 2021/2023. 

 

A Comissão Eleitoral designada pela Resolução de Conselho/CADM/002/2021, no uso das 
atribuições, que lhe são conferidas pelo Regulamento Eleitoral e legislação vigente, torna 
público este Termo Aditivo ao Edital de Convocação e Anexo II - Cronograma Eleitoral, 
publicados no dia 25/10/2021, alterando as datas previstas no Cronograma e especificamente 
os itens 7, 9, 10, 14 e 15 do Edital, que passam a ter as seguintes redações: 

 

Item 7: 

7. A partir da inscrição, os candidatos poderão encaminhar ao endereço eletrônico 
eleicao.consad@dataprev.gov.br, o material de campanha, conforme os artigos 31 e 32 
do Regulamento Eleitoral, até às 17h, horário de Brasília, do dia 07/12/2021.  

 

Item 9: 

9. Os pedidos de impugnação à candidatura e recursos deverão ser encaminhados à 
Comissão Eleitoral exclusivamente através do endereço eletrônico 
eleicao.consad@dataprev.gov.br, das 08h do dia 22/11/2021 às 16h do dia 
24/11/2021.  

 

Item 10: 

10. Findo o prazo de impugnação, a Comissão Eleitoral informará aos candidatos, 
objetos do pedido de impugnação, para fins de defesa das suas candidaturas, 
exclusivamente através do endereço eletrônico eleicao.consad@dataprev.gov.br, das 
8h00 do dia 25/11/2021, até às 23h59, do dia 29/11/2021, horário de Brasília, na 
forma do Calendário Eleitoral. As comunicações serão encaminhadas para os endereços 
eletrônicos pessoais registrados pelo candidato, no ato da inscrição, sendo de sua 
inteira responsabilidade o acompanhamento dos prazos estipulados no Edital.                         
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Item 14: 

 

14. A votação ocorrerá em sistema eletrônico disponibilizado pela Dataprev, na forma 
do Regulamento Eleitoral, entre as 08h do dia 20/12/2021 e 16h do dia 22/12/2021, 
em primeiro turno, e entre as 8h do dia 05/01/2022 e 16h do dia 07/01/2022, em 
segundo turno, horário de Brasília, caso necessário. 

 

Item 15: 

 

15. Estarão aptos a votar os empregados ativos, com contrato de trabalho com a 
Dataprev, no período eleitoral (de 25/10/2021 até 12/01/2022) e cujo vínculo esteja 
mantido nos períodos de votação, na forma do Regulamento Eleitoral e do artigo 13 da 
Portaria nº 026/2011 do MPOG. 

 

Ficam mantidas as demais disposições constantes no referido edital de convocação 
publicado no dia 25/10/2021. 

 

 

Brasília - DF, 08 de novembro de 2021. 

 

Comissão Eleitoral 

 
ANEXO II – Cronograma eleitoral divulgado em 08/11/2021 


