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Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

EDITAL ELEITORAL Nº 1/2020

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, Coren-DF, em

consonancia com o art. 5 do Codigo Eleitoral do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem,

aprovado pela Resolucao Cofen n 612/2019, convoca a Assembleia Geral para o pleito referente a

composicao do Plenario do Coren-DF para o trienio 2021-2023, que ocorrera por vinte e quatro horas,

iniciando-se as 08:00 do dia 8 (oito) e encerrando-se no dia 9 (nove) de novembro de 2020, por meio da

rede mundial de computadores (internet).

Os interessados na inscricao de chapa, terao 20 (vinte) dias continuos, a contar da publicacao do

presente, excluindo-se do computo o dia da publicacao, para protocolar seus requerimentos - observados

todos os requisitos previstos no art. 30, e seguintes, do Codigo Eleitoral - junto ao Departamento de

Protocolo-DEPROT, na sede do Coren-DF, situada no Setor de Radio e TV, Quadra 701, Ed. Palacio da

Imprensa , 5 Andar, Brasilia/DF, de segunda a sexta-feira, no horario de 08:00 as 16:00 horas.

Opcionalmente, legitimados pela Resolucao Cofen n 642/2020, os pedidos de inscricao poderao ser

realizados por meio eletronico, devendo os requerimentos e demais documentos elencados pelo Codigo

Eleitoral, serem digitalizados enviados em arquivo nao editavel, preferencialmente em formato PDF, ao e-

mail eleicao2020@coren-df.gov.br ate as 23:59 da data limite.

O referido pleito destina-se ao mandato compreendido entre 01/01/2021 e 31/12/2023. O

quantitativo de componentes do Quadro I e de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) membros

suplentes e do Quadros II/III e de 04 (quatro) membros efetivos e 04 (quatro) membros suplentes.

A Comissao Eleitoral e composta pela Dra. Erica Batista da Silva - Coren-DF n 562714-ENF,

Presidente da Comissao e pelos membros: Dr. Gilvan Ferreira de Meneses - Coren-DF n 460.726-ENF e Dr.

Luiz Antonio Roriz Bueno - Coren-DF n 337198-ENF, que desempenharao os atos estabelecidos no art. 19

paragrafo 2 do Codigo Eleitoral.

Para esclarecimento de duvidas e emissao de respostas, esta Comissao podera ser contatada

por meio do endereco eletronico eleicao2020@coren-df.gov.br.

Brasilia-DF, 29 de julho de 2020.

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.


