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EDITAL 
ELEIÇÃO DE MEMBRO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS NO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD DA EMPRESA BRASI L 

DE COMUNICAÇÃO S. A – EBC 
 
A Comissão Eleitoral, designada pela Portaria nº 258/2013, torna público conforme 
dispõe a Lei nº 12.353/2010, o Decreto nº 6.689/2008, art. 14, inciso V, com nova 
redação dada pelo Decreto nº 7.932/2013, que realizará eleição para representante 
dos empregados como membro do quadro efetivo no Conselho de Administração da 
EBC para o triênio 2014/2017, a ser convocada nos termos do presente edital. 
 
 
1. FINALIDADE E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 
 
1.1. Regulamentar o procedimento para a eleição sob a forma de chapa composta 
por um membro titular e um membro suplente, ambos empregados do quadro efetivo 
da EBC e que não estejam cumprindo contrato de experiência, para compor o 
Conselho de Administração da EBC, nos termos do que dispõe o Decreto nº 
6.689/2008, artigo 14, inciso V. 
 
1.2. Para fim de organização do processo eleitoral e apuração do pleito de votação 
foi constituída uma Comissão Eleitoral nomeada pelo Diretor-Presidente, composta 
por empregados da empresa e da entidade sindical com representação entre seus 
empregados, de forma paritária, com a seguinte composição: 

 
I- 1 (um) empregado representante da Diretoria da Vice-Presidência de 
Gestão e Relacionamento; 
 
II- 1 (um) empregado representando a Diretoria de Administração e Finanças; 
 
III- 1 (um) empregado representando a Diretoria-Geral; 
 
IV- 1 (um) empregado representando a Procuradoria Jurídica; 
 
V- 1 (um) empregado representando a Comissão dos Empregados; 
 
VI- 1 (um) representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Comunicações e Publicidade – CONTCOP; 
 
VII- 1 (um) representante da Secretaria Executiva. 
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1.3. Os membros da Comissão Eleitoral não terão o direito de se candidatarem, 
apenas poderão votar.  
 
1.4. O voto será secreto, na forma direta e por meio eletrônico. 
 
 
2. DOS CANDIDATOS A MEMBROS – TITULAR E SUPLENTE - 
REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS NO CONSELHO DE ADMINI STRAÇÃO 
DA EBC 
  
2.1. O pleito eleitoral será processado na forma de chapa composta de um 
candidato empregado titular acompanhado de um candidato empregado suplente, 
nos termos do art. 14 da Portaria MPOG nº 26/2011, de 14 de março de 2011. 
 
2.2. Terão direito a votar e a ser votado, unicamente, os empregados pertencentes 
ao quadro efetivo da EBC, inclusive os cedidos ou requisitados, e que não estejam 
cumprindo contrato de experiência na data da publicação do edital na intranet, que 
ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2014.  
 

2.2.1. Não terão direito a votar e a ser votado os empregados que estejam 
cumprindo contrato de experiência, nos termos do caput, e os que estejam 
prestando serviço à empresa na condição de requisitados ou cedidos de 
outros órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital, Municipal, 
entidades públicas, os prestadores de serviço e os ocupantes de cargo ou 
função comissionada.  

 
2.3. Poderão se candidatar os empregados do quadro efetivo que não estejam 
cumprindo contrato de experiência na data da publicação do edital na intranet, que 
ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2014, e que atendam aos requisitos abaixo, 
conforme dispõe o art. 12 do Estatuto da EBC:  
 

I- ser brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 (dez) anos, dotado de 
notórios conhecimentos, inclusive sobre as melhores práticas de governança 
corporativa, experiência, idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade 
técnica compatível com o cargo e residente no país; 
 
II- ser empregado do quadro efetivo da EBC e que não esteja cumprindo 
contrato de experiência, nos termos do caput. 
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2.4. Não poderão se candidatar a titular e/ou suplente, os empregados que 
preencham qualquer dos requisitos abaixo, conforme estabelece o art. 13 do 
Estatuto da EBC e a Lei 6.404/76:  
 

 I- detenha controle ou participação relevante no capital social de pessoa 
jurídica inadimplente com a empresa ou que lhe tenha causado prejuízo ainda 
não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado 
cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social 
imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação; 
 
II- houver sido condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de 
prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, 
contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que 
houverem sido condenados a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; 
 
III- declarado inabilitado para cargos de administração em empresas sujeitas 
a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta; 

 
IV- o declarado falido ou insolvente; 
 
V- detiver o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica 
concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data 
da eleição ou nomeação, salvo na condição de síndico, comissário ou 
administrador judicial; 
 
VI- sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o 
terceiro grau, cônjuge, companheiro ou sócio de qualquer dos membros, dos 
Conselhos de Administração, Fiscal e Curador ou da Diretoria Executiva; 
 
VII- ocupar cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes 
no mercado, em especial em conselhos consultivos, administração ou fiscal 
salvo dispensa da assembleia geral; 
 
VIII-  ter interesse conflitante com a EBC, salvo dispensa da Assembleia 
Geral; 
 
IX- ter recebido penalidade disciplinar nos últimos 12 meses, e 
 
X- estar cumprindo contrato de experiência após 31 de janeiro de 2014 ou 
aviso-prévio; 
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2.4.1. Aos integrantes dos órgãos de administração é vedado intervir em 
operação em que, direta ou indiretamente, sejam interessadas sociedades de 
que detenham o controle ou  participação superior a cinco por cento do capital 
social. 
 
2.4.2. O impedimento referido no subitem 2.4.1 aplica-se, ainda, quando se 
tratar de empresa em que ocupe ou tenha ocupado, em período 
imediatamente anterior à investidura na EBC, cargo de gestão.  
 
2.4.3. É vedado aos representantes empregados membros titular e suplente 
no Conselho de Administração, nos termos do art. 14, § 14, do Decreto nº 
6.689/2008, a participação nas discussões e deliberações sobre assuntos que 
envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive 
assistenciais e de previdência complementar, hipóteses em que fica 
configurado conflito de interesse, sendo tais assuntos deliberados em reunião 
separada e exclusiva para tal fim.  

 
 
2.5. DO EXERCÍCIO DA SUPLÊNCIA 
 

2.5.1. O candidato a suplente deverá atender a todos os requisitos do item 
2.4 deste Edital, para ser representante dos empregados no Conselho de 
Administração. 
 
2.5.2. O suplente substituirá o titular em suas ausências e impedimentos, 
ressalvada a vedação aos administradores de intervirem em qualquer 
operação social em que tenha interesse conflitante com o da empresa. 
 
2.5.3. O conselheiro suplente de administração representante dos 
empregados não participará das discussões e deliberações sobre assuntos 
que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, 
inclusive matérias de previdência complementar e assistencial, hipóteses em 
que fica configurado o conflito de interesse. 
 
2.5.4. O suplente assumirá o cargo no caso do titular não completar o prazo 
de gestão. 
 
2.5.5. No caso de ambos os representantes – titular e suplente – não 
completarem o prazo de gestão, deverão ser observadas as regras abaixo, 
nos termos do art. 7º da Portaria MPOG nº 26, de 14.03.2011: 
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2.5.5.1. Caso não tenha transcorrido mais da metade do prazo de gestão, 
assumirá o cargo a chapa que obteve o segundo lugar, que deverá completar 
o prazo de gestão do substituído; 
 
2.5.5.2. Se já houver transcorrido mais da metade do prazo de gestão, será 
convocada nova eleição, cabendo à chapa vencedora o cumprimento do seu 
período de gestão nos termos do Estatuto da EBC; 

 
3. DO MANDATO  
 
3.1. O mandato do representante dos empregados - titular e suplente - como 
membro do Conselho de Administração da EBC será de 03 (três) anos, permitida 
uma reeleição, sendo a sua investidura iniciada no primeiro dia seguinte ao da 
posse, tendo o mandato caráter pessoal e indelegável. 
 

3.1. No ato da posse, os empregados eleitos - titular e suplente - entregarão 
devidamente assinada a declaração atestando que atendem ao disposto no 
item 2.4 do Edital. 

 
3.2. Os empregados eleitos como representantes – titular e suplente - no 
Conselho de Administração não poderão ser dispensados sem justa causa, desde o 
registro de sua candidatura até um ano após o fim de sua gestão, nos termos do que 
dispõe o art. 5º da Portaria MPOG nº 026/2011, publicada em 14.03.2011.  
 
3.3. Os representantes dos empregados eleitos – titular e suplente – membros do 
Conselho de Administração da EBC, perderão o mandato nos seguintes casos: 
 

I– ausência em mais de duas reuniões consecutivas ou três alternadas no 
período de trezentos e sessenta e cinco dias; 
II– por dispensa do emprego ou por condenação em processo Administrativo 
ou de Ética; 
III– se seu contrato de trabalho for suspenso ou interrompido; 
IV– quando ocorrer supervenientemente à posse do Conselheiro as hipóteses 
de impedimento referidas no item 2.4 deste edital; 
V– se for designado para membro da Diretoria Executiva da EBC seja como 
titular, substituto ou interino.  

       
4. DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
4.1. São competências do Conselho de Administração, na forma do Estatuto da 
EBC - Decreto nº 6.689/2008. 
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 I- fixar a orientação geral dos negócios da EBC, respeitadas as competências 
do Conselho Curador; 

 
II- convocar, nos casos previstos em Lei e no Estatuto da EBC, a assembleia 
geral, apresentando propostas para sua deliberação; 
 
III- eleger e destituir os membros da Diretoria Executiva, observado o disposto 
no art. 16 do Decreto 6.689/2008; 
 
IV- opinar e encaminhar a assembleia geral: 
a) o relatório da administração e as contas da Diretoria Executiva; 
b) a proposta de destinação de lucros ou resultados; 
c) a proposta de distribuição de dividendos e o pagamento de juros sobre o 
capital próprio; e 
d) a proposta de aumento de capital, preço e condições de emissão, 
subscrição e integralização de ações; 
 
V- aprovar o regimento interno da EBC, que detalhará as atribuições e as 
competências dos diretores, bem como a sua estrutura organizacional e o seu 
funcionamento, observado o disposto no seu Estatuto; 
 
VI- fiscalizar a gestão dos diretores, examinar os livros e papéis da EBC, 
solicitar informações sobre editais de licitação, contratos celebrados, ou em 
vias de celebração, aditivos contratuais e de quaisquer outros atos praticados 
pelos dirigentes, bem como sobre as providências adotadas pela 
administração para regularizar diligências do Tribunal de Contas da União e 
da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República; 

 
VII- autorizar a alienação de bens do ativo permanente, quando de valor 
superior a cinco por cento do patrimônio líquido, à constituição de ônus reais e 
a prestação de garantia pela EBC; 
 
VIII- autorizar e homologar a contratação de auditores independentes, bem 
como a sua destituição; 
 
IX- aprovar o plano estratégico, bem como os respectivos planos plurianuais e 
programas anuais de dispêndios e de investimentos; 
 
X- aprovar normas internas para licitação e para contratação de aquisição de 
obras e serviços; 
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XI- definir as normas específicas para contratação de pessoal permanente da 
EBC por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos; 

 
XII- determinar o valor acima do qual os atos, contratos ou operações, 
embora de competência da Diretoria Executiva, deverão ser submetidos à 
aprovação do Conselho de Administração; 
 
XIII- encaminhar à assembleia geral as propostas de alterações deste 
Estatuto; 
 
XIV- definir as atribuições da unidade de auditoria interna e regulamentar o 
seu funcionamento, cabendo-lhe, ainda, nomear e destituir o seu titular; 
 
XV- realizar ao menos uma vez por ano, reunião ordinária sem a presença do 
Diretor-Presidente da EBC, para análise e aprovação do Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna - PAINT, do Relatório Anual das Atividades de 
Auditoria Interna - RAINT, e de alterações requeridas.  
 
XVI- autorizar a abertura, a transferência ou encerramento de escritórios, 
dependências e centros de produção e radiodifusão; 
 
XVII- aprovar o plano de cargos, carreira e salários e o quadro de pessoal; 
 
XVIII- autorizar a contratação de empréstimos, seguros, obras, serviços, 
projetos, pesquisas, profissionais autônomos e a prestação de cauções, avais 
e fianças no interesse da EBC; 
 
XIX- acompanhar o desempenho econômico e financeiro da sociedade; 
 
XX- encaminhar ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação 
Social da Presidência da República a proposta de criação de cargos e a 
fixação de salários, benefícios e vantagens; 
 
XXI- designar e destituir o titular da Ouvidoria; e 
 
XXII- decidir os casos omissos deste Estatuto. 

 
4.2. São competências do Conselho de Administração na Assembleia Geral na 
forma da Lei nº 6.404/76:  
 

I- reformar o Estatuto para a aprovação do Presidente da República; 
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II- tomar anualmente as contas dos administradores e deliberar sobre as 
demonstrações financeiras por eles apresentadas; 

 
III- deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, sobre a distribuição 
de dividendos e o pagamento de juros sobre o capital próprio; 
 
IV- deliberar sobre a avaliação dos bens com que o acionista concorrer para o 
capital social; 
 
V- deliberar sobre cisão, fusão ou incorporação da EBC, sua dissolução e 
liquidação, bem como eleger e destituir os liquidantes e julgar-lhes as contas; 
 
VI- deliberar sobre a transformação da EBC; 
 
VII- autorizar a permuta de ações ou outros valores mobiliários de emissão da 
EBC; 
 
VIII- fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, 
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; e 
 
IX- deliberar sobre outros assuntos que lhe forem propostos.  

 
 
5. PROCEDIMENTO PARA ELEIÇÃO 
 
5.1. A eleição da chapa, composta por um membro titular e um membro suplente, 
será realizada em processo eleitoral por meio de voto eletrônico direto e secreto, 
conforme cronograma constante no Anexo I deste Edital, utilizando o sistema de 
eleições parametrizadas do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF. 
 
 5.2. A eleição far-se-á em 1 (um) ou em 2 (dois) turnos, por meio de voto 
eletrônico direto e secreto da seguinte forma: 
 

5.2.1. Da divulgação e inscrição: 
 

I– no sítio – intranet.ebc.com.br - estarão disponíveis, a partir de 31 de janeiro 
de 2014, o Edital convocatório e a listagem dos empregados aptos a votar. E 
no período de 4 a 14 de fevereiro de 2014, o formulário de inscrição às 
chapas interessadas a se candidatarem a representantes dos empregados 
como membros no Conselho de Administração da EBC, sendo um candidato 
titular e um suplente; 
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II– os interessados formalizarão sua candidatura, por meio eletrônico, 
preenchendo e enviando o requerimento disponível no sítio anteriormente 
indicado para a Comissão Eleitoral, que terá até 72 (setenta e duas) horas de 
dias úteis para homologar ou não a solicitação, face o cumprimento dos 
dispositivos legais, estatutários, regimentais e os descritos no presente Edital.  
 
III – a chapa receberá resposta de seu requerimento de inscrição, por e-mail, 
dentro do mesmo prazo do item anterior. 
    
IV - no ato da inscrição os candidatos, titular e suplente, deverão enviar à 
Comissão Eleitoral, pelo e-mail, eleicao.consad@cp.ebc.com.br, certidão 
“Especial” expedida pelos Cartórios de Distribuição dos Estados ou do Distrito 
Federal, onde estiverem domiciliados. 

 
V- a Comissão Eleitoral divulgará na Intranet, em 19 de fevereiro de 2014, os 
nomes das chapas homologadas. 
 
VI- as chapas poderão interpor recursos relativos ao item anterior, nos dias 20 
e 21 de fevereiro de 2014, que serão analisados pela Comissão Eleitoral nos 
dia 24 e 25 de fevereiro de 2014.  
 
VII- os resultados dos recursos serão divulgados na intranet no dia 26 de 
fevereiro de 2014. 

 
5.2.2. Para apresentação na cédula de votação, as chapas serão sorteadas 
em ordem numérica.  

 I– o sorteio se realizará no dia 26 de fevereiro de 2014, após a 
divulgação final das chapas habilitadas, em local a ser definido pela 
Comissão Eleitoral. 
 
II– o sorteio se realizará na presença de todas as chapas habilitadas e 
demais interessados. 

 
6. DA ELEIÇÃO 
 
I-  A eleição se realizará em 1º Turno, no dia 8 de abril de 2014, a partir das 8 
horas e se encerrará às 18 horas do dia 9 de abril de 2014, para que alcance todos 
os turnos de trabalho da EBC. 
 
II- A eleição se realizará em 2º Turno, no dia 14 de abril de 2014, a partir das 8 
horas e se encerrará às 18 horas do dia 15 de abril de 2014, para que alcance todos 
os turnos de trabalho da EBC. 
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III- No período da eleição estará disponível no sítio - intranet.ebc.com.br - no 
horário estabelecido no item anterior, o link de acesso ao sistema de votação 
eletrônica gerida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF. 
 
IV-. Efetivado o voto, o login do empregado ficará indisponível para nova cédula 
de votação; 
 
V- Todos os atos a serem efetivados no processo de eleição serão consignados 
em Ata Circunstanciada e assinada pela Comissão Eleitoral. 
 
 
6.1. DO PERÍODO DE CAMPANHA  
 

6.1.1. Das 8 horas do dia 27 de fevereiro de 2014 às 23hs59min do dia 6 de 
abril de 2013 estará aberta a campanha eleitoral em 1º Turno para as chapas 
que tiveram a sua inscrição homologada para a eleição do representante dos 
empregados no Conselho de Administração. 
 
6.1.2. Havendo necessidade de 2º Turno, a campanha para a eleição se 
iniciará no dia 10 de abril de 2014, a partir das 8 horas até as 23hs59min do 
dia 13 de abril de 2014. 
 
6.1.3. A Gerência de Comunicação Social - GECOM colocará à disposição o 
e-mail comunicacao@ebc.com.br para divulgação de campanha eleitoral das 
chapas para toda a Empresa. Quem desejar utilizar o e-mail, deverá obedecer 
as seguintes orientações, para que não haja sobrecarga na caixa de e-mail da 
EBC: 

 
I- a GECOM divulgará, por meio da caixa Comunicação EBC, um e-mail 
contendo todas as campanhas enviadas pelos candidatos naquele dia. 
 
II- os horários para divulgação serão:  
- 1ª divulgação: às 12 horas. 
- 2ª divulgação: às 19 horas. 
 
III- os e-mails deverão ser encaminhados até 2 horas antes dos horários de 
divulgação para o endereço eletrônico – comunicacao@ebc.com.br, com o 
título: "Eleição – Representante dos Empregados no Conselho de 
Administração”. 
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IV- o conteúdo enviado é de total responsabilidade da chapa, não havendo 
por parte da Gerência de Comunicação Social qualquer interferência em sua 
correção ou adequação. 

 
V- os arquivos enviados devem estar somente em texto no formato “PDF”. 
Caso a chapa deseje encaminhar arquivos de imagens ou vídeos, estes 
devem estar hospedados em páginas da internet, devendo ser informados à 
GECOM apenas os links, para não sobrecarregar a rede da EBC. 
 
VI- cada chapa poderá utilizar o meio de divulgação descrito no item V, 
somente uma vez a cada dia.  
 
VII- a divulgação da campanha eleitoral via GECOM não é obrigatória, 
podendo a chapa, se desejar, fazê-la através do seu próprio correio eletrônico 
e de outras ferramentas que julgar necessárias. Recomenda-se, porém, que 
sejam seguidas as mesmas orientações do item V quanto ao uso de imagens 
e outros arquivos. 
 
VIII- essas regras serão aplicadas também às campanhas em 2º  
Turno, no período de 10 a 13 de abril de 2014. 
 
IX- fica vedada a utilização de pessoal, insumos e equipamentos da EBC para 
produção de material de campanha, cabendo à Comissão Eleitoral a análise 
dos casos específicos, que poderá resultar na anulação da candidatura. 

 
X- a utilização da intranet para fins de divulgação de mensagens relativas à 
campanha eleitoral deverá obedecer a Norma Básica de Utilização de 
Recursos Computacionais – NOR – 701, de 12 de dezembro de 2012. 

 
 
6.2.  DO RESULTADO DA ELEIÇÃO 
 

I- encerrada a votação, a Comissão Eleitoral será informada do resultado 
consignando-o em Ata e o comunicará ao Diretor-Presidente da EBC, que 
homologará o processo eleitoral e divulgará o resultado por meio da GECOM. 
 
II- o Diretor-Presidente da EBC, após a divulgação interna do resultado, 
informará à Ministra da SECOM, para sua proclamação perante o Conselho 
de Administração, que dará posse aos eleitos na primeira reunião ordinária 
subsequente; 
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III- a eleição estará decidida em 1º Turno se uma das chapas obtiver quórum 
mínimo de votação de 50% (cinquenta por cento) mais um dos votos válidos; 

 
 IV - havendo necessidade de 2º Turno, será procedida nova eleição com as 
duas chapas mais votadas, que se realizará no dia 14 de abril de 2014, das 8 
horas até às 18 horas do dia 15 de abril de 2014, considerando eleita a chapa 
que obtiver a maioria dos votos válidos; 
 
V – a divulgação do resultado da votação em 2º Turno seguirá os mesmos 
critérios descritos nos subitens I e II do item 6.2 deste Edital;  
 
 VI - em caso de empate entre as chapas com o mesmo número de votos, 
serão observados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: a) a 
maior tempo de serviço na empresa; b) maior idade. 
 
VII – a Comissão Eleitoral encerrará o seu trabalho com a divulgação do 
resultado final do processo eleitoral. 

 
              
7.    DOS RECURSOS 
 
7.1.  Os recursos relativos à inscrição de qualquer chapa deverão ser 
encaminhados para o e-mail da Comissão Eleitoral – 
eleicao.consad@cp.ebc.com.br, no período de 20 a 21 de fevereiro de 2014, que os 
examinará no prazo de 24 a 25 de fevereiro de 2014 e responderá, por e-mail, ao 
recorrente. 
 
7.2.  A Comissão Eleitoral, desde logo, fica autorizada a dar publicidade pela 
Intranet da matéria tratada no recurso interposto, bem como a sua resposta.  
 
 
8. DOS CASOS OMISSOS 
 
8.1. Os casos omissos que não contrariem os termos dos dispositivos legais, 
estatutários, regimentais e os descritos no presente Edital, serão dirimidos pela 
Comissão Eleitoral.  
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ANEXO I 
 

Calendário Eleitoral 
 
 
- de 6 a 20 de dezembro de 2013:  Abertura da consulta pública interna do Edital de 
Convocação para eleição da chapa representante dos empregados no Conselho de 
Administração – CONSAD. 
 
- de 23 de dezembro de 2013 a 10 de janeiro de 2014 : Consolidação da versão 
final do Edital pela Comissão Eleitoral. 
 
- de 13 a 17 de janeiro de 2014 : Análise jurídica do Edital com emissão de Parecer. 
 
- 30 de janeiro de 2013:  Apresentação do Edital ao Conselho de Administração - 
CONSAD para análise e aprovação. 
 
- 31 de janeiro de 2014:  Publicação do Edital e lista de empregados aptos a votar. 
 
- de 4 de fevereiro a 14 de fevereiro de 2014 : Período de inscrição das chapas. 
 
- 19 de fevereiro de 2014:  Divulgação das chapas habilitadas ao processo eleitoral. 
 
- de 20 de fevereiro a 21 de fevereiro de 2014 : Período para recursos de inscrição 
de candidatura. 
 
- 26 de fevereiro de 2014:  Divulgação final das chapas habilitadas após recursos e 
sorteio das chapas para ordem na cédula de votação. 
 
 - 27 de fevereiro a 6 abril de 2014:  Período de campanha para o 1º Turno da 
eleição. 
 
- das 8 horas do dia 8 de abril de 2014 as 18 horas  do dia 9 de abril de 2014:   
Realização do 1º Turno da eleição. 
 
- 9 de abril de 2014:  após as 18 horas, apuração do resultado e comunicação ao 
Diretor-Presidente da EBC e, divulgação via comunicação eletrônica.  
 
- de 10 de abril a 13 de abril de 2014:  Período de campanha para o 2º Turno da 
Eleição, se houver. 
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- das 8 horas do dia 14 de abril de 2014 às 18 hora s do dia 15 de abril de 2014:  
Realização do 2º Turno da eleição. 
 
- 15 de abril de 2014:  após as 18 horas, apuração do resultado e comunicação ao 
Diretor-Presidente da EBC e, divulgação via comunicação eletrônica.  
 
- 16 de abril de 2014:  encerramento dos trabalhos da Comissão Eleitoral.  


