
EDITAL Nº 01/2022 
 

ASSETANS 
 
 

1. A Associação dos Servidores e demais Trabalhadores da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ASSETANS, por sua Comissão Eleitoral designada na 
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 09/06/2021, faz saber o seguinte. 
 

2. De acordo com informações apresentadas á Comissão pela Presidência da 
ASSETANS, não foram recebidas inscrições de chapas, seja de maneira física 
ou eletrônica, tanto no prazo inicialmente estabelecido quanto nos prazos de 
prorrogação das inscrições. 
 

3. Considerando que houve a prorrogação do mandato atual até o dia 28/02/2022, 
optou-se por reabrirmos o prazo de inscrição de chapas e de regularização 
de associados, até 05/02/2022. 
 

Nº Evento Data 
1 Inscrição das chapas Até 05/02/2022 
2 Data limite para regularização de associados aptos ao pleito Até 05/02/2022 
3 Divulgação das chapas inscritas 06/02/2022 
4 Apresentação de eventuais pedidos de impugnação das chapas 07/02/2022 a 

08/02/2022 
5 Divulgação do resultado da análise de eventuais pedidos de 

impugnação de chapas 
09/02/2022 

6 Apresentação de eventuais recursos pela impugnação de chapas 10/02/2022 a 
11/02/2022 

7 Divulgação da listagem de associados aptos ao voto Até 11/02/2022 
8 Divulgação do resultado da análise de eventuais recursos pela 

impugnação de chapas 
12/02/2022 

9 Divulgação da conformação das chapas homologadas 12/02/2022 
10 Votação 14/02/2022 a 

18/02/2022 
11 Divulgação dos resultados 01/11/2021 
12 Apresentação de eventuais pedidos de impugnações contra os 

resultados 
21/02/2022 a 
22/02/2022 

13 Divulgação do resultado da análise de eventuais pedidos de 
impugnação do resultado 

23/02/2022 

14 Apresentação de eventuais recursos contra o resultado 24/02/2022 a 
25/11/2022 

15 Divulgação do resultado da análise de eventuais recursos 
contra os resultados e divulgação do resultado final, 
homologado 

26/02/2022 

16 Posse da Diretoria eleita Até 01/03/2022 
 

 
4. Caso não haja novamente a inscrição de chapas nesse período o assunto deve ser 

novamente apresentado à Assembleia Geral da ASSETANS.  



 
5. Outras informações serão divulgadas oportunamente. 

 
 
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2022. 
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