EDITAL N. 04/2022, DE 30 DE MARÇO DE 2022
EDITAL SUPLEMENTAR N. 05/2022, DE 17 DE MAIO DE 2022
INGRESSO DE NOVOS MEMBROS

A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (ABRADEP), por sua CoordenaçãoGeral, no uso das atribuições que lhes confere o Estatuto, torna público o processo
(suplementar) de admissão de novos membros e convida os interessados e aptos a se
inscreverem de acordo com as disposições do Edital 04/2022 e do Edital Suplementar
05/2022 e com o novo cronograma fixado.
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As etapas e prazos do processo de admissão de novos membros, bem como do
processo suplementar, seguirão, assim, o seguinte cronograma:
ATIVIDADES

DATAS

Divulgação do Edital

30.03.2022

Inscrições e preenchimento do questionário de ingresso

31.03.2022 a 13.05.2022

Divulgação do Edital suplementar

17.05.2022

Inscrições suplementares para não advogados e não advogadas

17.05.2022 a 24.05.2022

Avaliação dos questionários de ingresso pela Coordenação-Geral

25.05.2022 a 29.05.2022

Aval de membros fundadores ou com mais de 5 anos de fundação e 30.05.2022 a 03.06.2022
parecer opinativo dos membros do estado de origem do solicitante
Conferência, pela Coordenação-Geral, dos questionários de ingresso 04.06.2022
apresentados e avalizados
Divulgação da lista preliminar de entrantes

05.06.2022

Processo de impugnação

06.06.2022 a 10.06.2022

Envio do e-mail padrão aos candidatos pré-aprovados e aos candidatos 11.06.2022
que tiveram seus questinários impugnados
Apresentação

de

respostas

dos

candidatos

que

tiveram

seus 12.06.2022 a 16.06.2022

questionários impugnados ou solicitação de retirada do pedido de

ingresso
Deliberação, pela Coordenação-Geral, dos questionários impugnados e 17.06.2022
divulgação das decisões quanto às impugnações
Prazo para recurso da decisão da Coordenação-Geral sobre as 18.06.2022 a 22.06.2022
impugnações
Envio de e-mail padrão aos candidatos aprovados confirmados e aos 23.06.2021
pedidos rejeitados
Divulgação interna da lista definitiva de entrantes

23.06.2021

Pagamento da jóia de ingresso + anuidade 2022 (parcela única ou até 10.07.2022
primeira parcela)
Integração dos novos membros

13.07.2022

Brasília/DF, 17 de maio de 2022.

Luiz Fernando Casagrande Pereira

Ana Márcia dos Santos Mello

Coordenador-Geral

Coordenadora-Geral Adjunta

Volgane Oliveira Carvalho

Maíra de Barros Domingues

Secretário-Geral Adjunto
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