
Prefeitura Municipal de Bauru 
Secretaria Municipal do Bem Estar Social  
Conselho Municipal de Assistência Social  

 

                               
Processo Eleitoral para eleição de representantes de Entidades e 

Movimentos para composição do Conselho Municipal de Direitos Humanos/CMDH 
 

                                      Programação 
 
 

 Dia 05/11/2015 – Publicação no Diário Oficial do Município/ DOM do 
Regimento para o Processo Eleitoral e do Edital de Abertura das Inscrições 
aos interessados à concorrer ao Pleito Eleitoral 

 De 09 a 18/11/2015 – Período das Inscrições* onde os candidatos deverão 
apresentar na sede da SEBES, sito à Avenida Alfredo Maia, quadra 01, s/nº, 
Vila Falcão os documentos relacionados: 
a) ofício, subscrito pelo responsável legal da Entidade ou Movimento, no qual 
deverá constar a indicação de dois (02) representantes sendo um (01) titular e 
um (01) suplente para participar do Pleito Eleitoral 
b) apresentação de um histórico da Entidade ou Movimento que demonstre as 
principais atividades realizadas em Direitos Humanos em Bauru.  
 
* Caso o período de inscrições, estipulado acima, tenha encerrado sem as 
candidaturas suficientes para ocupar as vagas disponíveis para a composição 
do Conselho Municipal de Direitos Humanos/ CMDH, a Comissão Eleitoral 
providenciará nova convocação dentro de 02 (dois) dias úteis. 
 

 Dia 19/11/2015 – Análise, pela Comissão Eleitoral, da documentação enviada 
pelos candidatos ao Pleito Eleitoral 

 Dia 21/11/2015 – Publicação dos candidatos habilitados à concorrer ao Pleito 
Eleitoral e data que ocorrerá o Pleito Eleitoral (os recursos referentes à não 
habilitação deverão ser apresentados no prazo de 24hs após a publicação dos 
candidatos habilitados – Artigo 13 do Regimento Eleitoral) 

 Dia 25/11/2015 – análise, pela Comissão Eleitoral, dos recursos referentes à 
não habilitação dos candidatos (se houver) 

 Dia 01/12/2015 – as 9h – realização do Pleito Eleitoral, tendo por local a sede 
da SEBES , sito à Avenida Alfredo Maia, quadra 01, s/nº, Vila Falcão 

 Dia 03/12/2015 – Publicação no Diário Oficial do Município/ DOM do resultado 
da apuração do Pleito Eleitoral 
 


