
Entre os dias 13 e 15 de setembro ocorrem as eleições para a 
renovação dos Cargos de Inspetores Membros de Comissão 
Especializada e de Multimodal nas 44 Inspetorias do CREA-RS. 

Os profissionais poderão votar apenas uma vez, na modalidade da 
Câmara Especializada a qual pertencem e somente na jurisdição de 
seu domicílio. 

OsOs profissionais com mais de uma modalidade deverão optar somente 
por uma delas.

Exclusivamente via internet, a votação inicia no dia 13 de setembro, a 
partir das 9h, e encerra no dia 15 de setembro, às 18h.

As eleições para as Comissões das Inspetorias estão chegando.
CONFIRA COMO PARTICIPAR!

De 13/09 às 9h 
até 15/09 às 18h.

SAIBA MAIS 

Comissões Especializadas - A Inspetoria optante pela formação de Comissão Especializada poderá compor as 
modalidades correspondentes às Câmaras Especializadas do Conselho. Cada Comissão é constituída por no 
mínimo três e no máximo quatro profissionais de cada modalidade, designados inspetores membros de 
Comissão, cada uma com um coordenador.

ComissãoComissão Multimodal - A Inspetoria optante pela formação de Comissão Multimodal terá uma Comissão 
formada por inspetores modais, sendo um titular e um suplente (opcional), correspondente a no mínimo quatro 
e no máximo oito modalidades profissionais, em consonância com as Câmaras. A coordenação será do 
inspetor-chefe. 

*Em atendimento ao Regimento Interno das Inspetorias vigente em seu Capítulo I, Parágrafo 3º - As Comissões 
poderão contar com representantes dos Técnicos de 2º Grau.

Confira o passo a passo da votação e participe! 

PASSO A PASSO PARA VOTAÇÃO
NOVO SISTEMA ELEITORAL 2017 

Por questões de segurança, será encaminhada por e-mail uma senha para a eleição em que o profissional estiver apto 
a votar. 

PARA ACESSAR O SISTEMA ELEITORAL E VOTAR

1.1. Acessar o Sistema Corporativo do CREA-RS no link apolo.crea-rs.org.br ou no site do CREA-RS 
www.crea-rs.org.br

2. Fazer o login, utilizando a sua carteira e a senha usada normalmente para preenchimento de ARTs.

3. Clicar no ícone “Eleição”, na lateral esquerda, abaixo da sua foto.

4. Na tela que abrir, você deverá fazer novamente o login, utilizando a sua carteira e a senha que lhe foi enviada 
por e-mail, exclusiva para votação, e selecionar a eleição a votar. ( Veja exemplo do e-mail que você recebeu, ou ainda irá receber, 
com sua senha para ser usada nesta votação.)

5.5. Ao acessar o sistema de votação, na parte superior serão apresentadas as suas informações cadastrais. Confira 
se elas estão corretas, pois o seu voto será computado conforme seu registro no CREA-RS!

6. Selecione então o cargo para o qual deseja votar. Enquanto não votar, a opção estará assinalada com um X 
vermelho. Após a confirmação do voto, ele ficará assinalado com um V verde.

7. Ao clicar no X vermelho, será aberta a tela de escolha dos candidatos.

8. Selecione o seu candidato clicando na caixa de seleção correspondente       .
 
9. Confirme o seu voto na parte inferior da tela                       .9. Confirme o seu voto na parte inferior da tela                       .

10. Você também pode escolher por votar                        ou                      .

Mais informações
Veja no site do CREA-RS (www.crea-rs.org.br) os editais, o regulamento e o número de vagas/modalidade por 
Inspetoria.

Comissão Eleitoral das Inspetorias 
CoordenadoriaCoordenadoria das Inspetorias: Eng. Amb. Nanci Walter; Conselheiras: Eng. Quím. e de Seg. Trab. Giovana 
Lemos de Moura e Eng. Civ. Elizabeth Trindade Moreira; Inspetores: Eng. Civ. Sérgio Santos de Paula Couto e 
Milton Roberto Pedrollo Bitencourt; Representante Zonal: Eng. Civ. Airton Paulo de Araújo


