
Votação eletrônica de moderadores da lista de políticas

Convocação de candidatos

• Será realizada uma convocação de candidatos aproximadamente 45 dias antes da reunião do 
LACNIC, na qual termina o mandato de um moderador do Fórum Público de Políticas.

• Durante os 30 dias posteriores os candidatos poderão se registrar. Durante esses 30 dias 
serão enviados lembretes acerca da data de encerramento das candidaturas.

• Aqueles que quiserem se candidatar como moderadores deverão enviar uma biografia 
resumida a: eleccion_mfp@lacnic.net, a qual será publicada no site do LACNIC.

• Encerramento de candidaturas e encerramento do cadastro eleitoral: transcorridos esses 30 
dias, as candidaturas serão encerradas y na mesma data será encerrado o cadastro eleitoral 
que estará integrado pelos habilitados a votar.

• Estarão habilitados a votar todos aqueles subscritos à lista pública de políticas antes da data 
de encerramento do cadastro.

• Os habilitados a votar serão notificados sobre o encerramento das candidaturas e do cadastro 
eleitoral.

• Os habilitados a votar receberão por correio eletrônico toda a informação necessária para o 
dia da votação.

• Se algum integrante da lista não receber o correio com a informação para votar, deverá fazer 
a reclamação correspondente.

Início da votação

• A votação dará início transcorridos 2 dias úteis desde o encerramento do cadastro.
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Encerramento da votação

• A votação estará aberta durante 7 dias. Transcorrido esse período, a votação será encerrada e 
será realizada a apuração dos votos.

Início da votação 2da. Volta

• Se ocorrer empate entre dois candidatos, dois dias depois do encerramento da votação será 
habilitada uma segunda volta de votação na qual se poderá votar somente por um dos 
candidatos que empataram. Esta segunda volta terá uma duração de 5 dias.

Encerramento de votação 2da. Volta

• A segunda volta finalizará o dia antes do início do Fórum Público de Políticas.

Anúncio do novo moderador

• Depois de processados os votos, o vencedor da votação eletrônica será anunciado no Fórum 
Público de Políticas para que seja ratificado. Uma vez ratificado, será anunciado o novo 
moderador da lista de políticas. Este anúncio será feito tanto no Fórum Público quanto na 
lista de políticas.


