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EDITAL DE PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS

AVISO
ATOS PREPARATÓRIOS DA VOTAÇÃO

Durante os dias 10 a 12 de maio de 2022, será enviado aos eleitores cadastrados, e-mail para "Validação de Cadastro". Através desse, os servidores
(ativos e inativos) poderão confirmar o e-mail cadastrado para futuro envio do link da eleição.

Após o envio do e-mail "Validação de Cadastro", entre os dias 13 de maio até às 17h do dia 18 de maio de 2022, ficará possibilitado aos servidores
(ativos e inativos):

I - confirmar o recebimento do e-mail de "Validação de Cadastro"

II - incluir e-mail para fins de cadastro

III - alterar o e-mail cadastrado

As confirmações, inclusões e alterações decorrentes do parágrafo anterior, serão feitas, preferencialmente, através do e-mail
"voto.online@londrina.pr.gov.br" ou pelo telefone 3376-2511 (12h às 17h).

Deverá ser realizada a ampla divulgação dos "Atos Preparatórios", por meio de publicação no JOM, site da CAAPSML e Interação, além das mídias
sociais utilizadas pela Autarquia.

Fica o segurado/eleitor ciente que será disponibilizada cédula de votação ao eleitor diretamente no e-mail obtido por meio do arquivo contendo todos
os eleitores cadastrados, nos termos dos itens 6.2 e 6.3. 

Fica o segurado/eleitor ciente, de que caso não tenha informado e-mail e utilizado os demais "Atos Preparatórios" no prazo estipulado em Edital, não
poderá participar da Eleição, não cabendo qualquer recurso ou impugnação, vez que os prazos que possibilitam sua participação estão devidamente
descritos.

 

Graciele Gélio Tenório
Presidente da Comissão Organizadora da Eleição

Referência: Processo nº 43.001444/2022-80 SEI nº 7390878

Documento assinado eletronicamente por Graciele Gelio, Assessor(a) Técnico, em 11/05/2022, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília,
conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7390878 e o código CRC 80F69AF9.
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