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OFÍCIO CIRCULAR Nº 06/2022/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Chã Grande/PE, 05 de agosto de 2022 

 

Assunto: Divulgação do edital de nomeação de mesários e auxiliares  para as eleições 

2022 

 

 

Prezados, 

 

Em atenção ao Ofício nº  8853/2022/ZE031 – Justiça Eleitoral, disponibilizamos 

edital de nomeação de mesários e auxiliares da 31ª Zona Eleitoral de Pernambuco, para fins 

de ampla divulgação, e em obediência ao princípio constitucional da publicidade, esculpido no 

caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

 
José Emeson Albuquerque Campos 

Secretário de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

             

                

     

               

            

              

         

           

            

             

                

            

               

                

            

     

     

      



  



     


     

  

       

         

         

 

     

         

   

        

           

  

            

       

               

            

              

            

           

   



            

             

                

     

      

 

         

   


    

         

        

       

 

      

         

         

         

 

       

        

        

        

 

       

        

         

        

 

        

         

        

         

 

        

        

        

         

 

       



            

             

                

     

       

        

         

 

       

        

        

        

       

 

        

         

        

        

 

        

    


    

        

         

 

         

         

         

         

 

       

    


    

        

        

 

       

        

        

        



            

             

                

     

        

 

      

         

        

         

 

       

         

        

         

 

        

         

        

        

 

        

   


    

        

        

 

        

         

         

        

 

      

         

        

         

 

       

        



            

             

                

     

         

        

 

       

        

         

        

 

        

         

         

   


    

 

       

  

  
    

         

       

         

 

      

         

         

         

 

       

         

         

         

 

       

         

        

        



            

             

                

     

 

        

        

        

   


    

         

 

        

   


    

       

        

 

      

    


    

         

        

 

       

        

        

         

 

       

       

         

         

 

        

   


    

        

   


    

         



            

             

                

     

 

        

        

        

        

 

       

        

         

        

 

       

   

 
    

         

        

 

    


   

   


    

        

       

         

 

        

        

         

   


    

 

       

        

        

        

 



            

             

                

     

   


   

        

         

       

 

        

         

        

        

 

        

        

        

    


    

 

        

        

       

        

 

      

        

         

          

 

       

        

        

          

           

 

       

        

        



            

             

                

     

        

 

       

         

        

         

 

       

         

        

         

        

 

        

         

        

         

 

        

        

        

         

 

        

         

    


    

         

    

         

 

       

       

         

         



            

             

                

     

 

       

   


    

        

        

 

       

         

        

         

         

 

   

 
   

        

        

        

 

        

        

         

         

 

       

        

        

         

 

       

        

         

        

 

       

         



            

             

                

     

        

        

 

       

          

       

         

         

 

       

         

        

        

 

       

        

         

        

 

        

        

        

         

 

       

       

         

         

 

    


   

    


    

    


    

         



            

             

                

     

 

       

        

         

        

 

       

         

         

        

 

      

         

        

         

 

      

        

   


    

        

         

 

       

        

        

         

 

        

         

         

        

 

       

       



            

             

                

     

        

        

 

        

   


    

        

        

 

      

         

          

    


    

 

        

         

        

         

 

       

        

        

         

 

       

          

        

       

 

       

   


    

       

         

 



            

             

                

     

       

        

        

        

 

      

       

        

        

 

       

       

        

       

 

       

        

         

        

 

    


   

        

        

        

 

        

        

       

         

         

 

       

        

          

       



            

             

                

     

 

        

         

         

        

 

       

       

        

        

 

       

       

         

        

 

    


   

        

   


    

         

 

       

        

         

        

         

 

        

   


    

        

        

 

        



            

             

                

     

   


    

        

         

 

        

        

         

        

 

       

          

  


    

        

 

       

        

          

        

        

 

       

         

         

        

 

       

       

        

        

 

        

        

        

         



            

             

                

     

 

       

        

         

         

 

      

         

         

         

 

       

        

        

        

        

 

       

        

         

        

       

 

       

        

         

        

 

        

        

        

        

 

       

       



            

             

                

     

        

        

   

          

 

       

        

         

         

 

        

        

        

         

 

        

       

        

        

 

       

         

        

        

 

       

       

        

         

 

       

         

        

         

 



            

             

                

     

        

         

          

         

 

       

       

        

        

             

 

    


   

        

        

        

 

      

          

        

         

 

       

        

         

         

 

        

         

        

         

 

       

       

         

         



            

             

                

     

 

       

         

        

        

 

       

        

         

         

 

       

         

        

        

 

      

        

         

         

 

         

       

       

         

 

        

         

        

         

 

       

         

        

        



            

             

                

     

 

        

         

        

         

 

       

         

        

        

 

        

        

        

        

 

       

        

        

         

 

       

        

         

         

 

        

         

        

        

 

        

        

        

          

 



            

             

                

     

        

         

        

         

 

        

        

         

         

        

 

       

   


    

        

         

 

       

        

         

         

 

        

       

       

         

                

             

 

                

              

   



            

             

                

     

           

               

            

           

          

          

     

    

    

     


     

  

       

   

         

         

 

     

         

   

        

         

  

              

                

            

              

           

            

        

   

      

     

 

       



            

             

                

     

           

              

                 

    

             

    

    

     


     

  

       

         

         

 

     

         

   

        

       

  

              

    

               

           

            

             

     

               

    

    

               

    

       

            

       

           

        



            

             

                

     

              

       

            

       

               

       

            

       

           

  

      

            

        

           

  

   


   

           

        

              

   


   

              

      

            

   

       

           

  

       

            

      

               

       

          

       

              

        

            

       

           



            

             

                

     

      

           

    
  



               

    

    
 

 

               

    

        

               

    

        

               

     

        

               

    

        

               

    

     
  



            

 

    
  



            

 

      

            

 

   


   

           

  

         

          

   

        

            

 



            

             

                

     

        

            

        

            

 

       

             



        

            

 

       

            

       

            

      

           

  

       

            

        

            

 

        

            

 

        

            

        

          

   

         

            

       

            

 

       

            

 

        

            

       



            

             

                

     

            

 

       

             



       

            

 

        

              

  

       

              

  

       

            



       

          

   

       

              

  

         

          

   

       

          

   

   


   

              

  

        

          

   

        

              

  

       

              

  

         



            

             

                

     

            



      

              

  

       

              

  

                

             

 

                

              

   

           

               

            

      

          

          

     

    

    



     


      

  

       

         


        



        

     

     


