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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano 
Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano 

Coordenação-Geral de Gestão do Território

Nota Informa�va 12, de 24 de maio de 2022. 
 

 

RETIFICAÇÃO DAS DATAS DO CRONOGRAMA
 

O Ministério do Desenvolvimento Regional, visando garantir a lisura e a transparência, instituiu, por meio da
Portaria MDR nº 490, de 21 de fevereiro de 2022, a Comissão Eleitoral do processo de seleção de
representantes da sociedade civil para compor o Comitê Gestor do Plano Sub-regional de Desenvolvimento
Sustentável do Xingu. Em atenção ao Edital de convocação n° 1, de 30 de março de 2022, para convocar as
entidades da sociedade civil com atuação na área de abrangência do Plano Sub-regional de Desenvolvimento
Sustentável do Xingu, Estado do Pará, compreendendo os Municípios de Altamira, Anapu, Brasil Novo,
Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu, esta Comissão
Eleitoral torna pública:

SOBRE O NOVO CRONOGRAMA

a) A re�ficação das datas constantes do item 4. PRAZOS do Edital de convocação n° 1,
de 30 de março de 2022, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os
demais itens e subitens do referido edital. O Edital de convocação n° 1, de 30 de março
de 2022, obedecerá ao seguinte cronograma:

Etapa Data

Lançamento do Edital de Convocação para seleção de entidades da sociedade civil para compor
o Comitê Gestor 31/03/2022

Abertura das inscrições de candidaturas 08/04/2022

Realização de audiência pública virtual 12/04/2022

Último dia de inscrição de candidaturas 25/04/2022

Resultado da etapa de habilitação 06/05/2022

Abertura de período para interposição de recurso sobre o resultado da etapa de habilitação 09/05/2022

Encerramento do período para interposição de recurso sobre o resultado da etapa de habilitação 13/05/2022
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Resultado dos recursos da etapa de habilitação 18/05/2022

Abertura do período de votação 19/05/2022

Finalização do período de votação 30/05/2022

Divulgação do resultado 03/06/2022

Abertura de prazo para envio das razões dos recursos da eleição 06/06/2022

Encerramento de prazo para envio das razões dos recursos da eleição 10/06/2022

Resultado final após os recursos da eleição 17/06/2022

Homologação do resultado da eleição 27/06/2022

 
 

A COMISSÃO ELEITORAL

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Castello Branco Coutinho, Coordenador(a)
da Faixa de Fronteira, em 24/05/2022, às 20:53, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Calmon de Castro, Assistente Técnico, em
25/05/2022, às 09:50, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 3764962 e o
código CRC 4D8C5E06.

 


