
1. Afixação e publicação dos cadernos eleitorais até às 18:00 do dia 22 
de maio de 2018, terça-feira;
2. Reclamações aos cadernos eleitorais até às 18h do dia 24 de maio de 
2018, quinta-feira; (pelo menos 48h depois)
3. Afixação e publicação dos cadernos eleitorais definitivos até às 18h 
do dia 25 de maio, sexta-feira (pelo menos 24h depois)
4. Entrega de candidaturas aos órgãos sociais da AEISEG, até às 18h00 
do dia 30 de maio de 2018, quarta-feira, na secretaria da AEISEG;
5. Abertura dos envelopes de candidatura das Listas, às 18h30min do 
dia 30 de maio de 2018, pelo Presidente da Comissão Eleitoral e os dois 
secretários da Mesa Ad Hoc nomeada, e apreciação das candidaturas e 
afixação das irregularidades detetadas nas candidaturas entregues, até 
às 20h00;
6. Entrega das respetivas correções das irregularidades, por parte das 
listas candidatas, até às 20h00 do dia 31 de maio de 2018, quinta-feira, 
na secretaria da AEISEG;
7. Afixação das listas definitivas até às 20h00 do dia 1 de junho de 2018, 
sexta-feira; (24h depois)
8. Primeira reunião da Comissão Eleitoral (Presidente, dois elementos 
da Mesa e mandatários das listas candidatas) às 20h30 do dia 1 de junho 
de 2018, sexta-feira;
9. Campanha eleitoral entre os dias 2 de junho e 9 de junho de 2018 (5 
dias úteis);
10. Período de reflexão no dia 11 de junho de 2018, segunda-feira;

11. Votações no dia 12 de junho de 2018, terça-feira;
12. Apuramento dos resultados, após o término do ato eleitoral, no Piso 
0 da Biblioteca;
13. Afixação dos resultados provisórios até às 12h do dia 13 de junho de 
2018, quarta-feira;
14. Recursos à Comissão Eleitoral até às 12h do dia 14 de junho de 2018, 
quinta-feira (pelo menos 24h depois);
15. Afixação dos resultados definitivos até às 20h do dia 14 de junho de 
2018;
16. Caso exista 2ª volta, a campanha decorrerá dia 15 de junho de 2018, 
sexta-feira.
17. O ato eleitoral da 2ª volta deverá ocorrer no dia 18 de junho de 2018, 
segunda-feira.
18. Os prazos referidos nos nrºs 12, 13, 14 e 15 são repetidos para os 
dias 18, 19, 20 e 21, respetivamente.
19. Tomada de posse até 5 dias úteis após a publicação dos resultados 
definitivos.(independentemente de 1ª ou 2ª volta)
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