Processo nº 2025160001305
A Coordenação Executiva do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra –
CDCN, no uso de suas atribuições nos termos abaixo descrito, delibera a prorrogação
das etapas constantes no Edital de convocação da eleição para substituição dos
segmentos em vacância, publicado originalmente no D.O.E. de 11/03/2016, e alterado
em seu cronograma conforme publicação no D.O.E. de 23/03/2016:
Onde se lê:
7.4. Realização das eleições e indicação das representações titulares e suplentes por
segmento, através de convocação feita pelo segmento em conjunto com a Coordenação
Executiva do CDCN entre os dias 11 de março até 04 de abril 2016;
7.5. Divulgação dos resultados das eleições pela Coordenação Executiva do CDCN - até
o dia 07 de abril de 2016;
7.6. Período para recurso dos resultados das eleições - até o dia 12 de abril de 2016;
7.7. Homologação do resultado final pela presidência do CDCN – até o dia 15 de abril
de 2016;
7.8. Publicação no Diário Oficial do Estado – até o dia 29 de abril de 2016;
7.9. Ato de posse dos conselheiros (as) eleitos – até o dia 06 de maio de 2016.
Leia-se:
7.4. Realização das eleições e indicação das representações titulares e suplentes por
segmento, através de convocação feita pelo segmento em conjunto com a Coordenação
Executiva do CDCN entre os dias 04 de abril até 04 de maio de 2016;
7.5. Divulgação dos resultados das eleições pela Coordenação Executiva do CDCN - até
o dia 10 de maio de 2016;
7.6. Período para recurso dos resultados das eleições - até o dia 17 de maio de 2016;
7.7. Homologação do resultado final pela presidência do CDCN – até o dia 20 de maio
de 2016;
7.8. Publicação no Diário Oficial do Estado – até o dia 03 de junho de 2016;
7.9. Ato de posse dos conselheiros (as) eleitos – até o dia 07 de junho de 2016.
A Coordenação Executiva do CDCN

