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EDITAL

Processo nº 2021.000012024-2

2º EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE COORDENADORES REGIONAIS E 
ESTADUAL, BIÊNIO 2022/2023, NO REGIONAL NOROESTE, DO CDER-RS

A Comissão Eleitoral do CDER-RS – CECDER-RS em reunião no dia 05 de novembro de 2021, conforme 
Decisão CECDER-RS n. 2 decidiu sobre o tratamento adotado para a Regional Noroeste onde ocorreu a 
não homologação da chapa apresentada, e conforme Regulamento Eleitoral em seu art. 28: Art. 28 Os 

casos omissos e/ou não previstos serão resolvidos em última instância pela Comissão Eleitoral, 
respeitando este regulamento e demais normas pertinentes. Desta forma, a CECDER abre o 2º EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE COORDENADORES REGIONAIS E ESTADUAL, BIÊNIO 
2022/2023, NO REGIONAL NOROESTE, conforme segue:

1º - Publicação do Edital de Lançamento: dia 11 de novembro 2021 (quinta-feira).

2º - Período de Impugnação do Presente Edital: dia 12 de novembro de 2021 (sexta-feira), 
devidamente protocolizado via e-mail do naec@crea-rs.org.br.

3º - Período de Registro de Candidaturas: de 13 a 15 de novembro de 2021, por meio de ficha 
de inscrição devidamente assinada e protocolizada via e-mail do naec@crea-rs.org.br.

4º - Análise das candidaturas e homologação: 16 de novembro (terça-feira).

5º - Publicação da homologação das Candidaturas: 17 de novembro de 2021 (quarta-feira).

6º - Período Eleitoral: 18 e 19 de novembro de 2021 (quinta e sexta-feira).

7º - Período de Escrutínio da Votação Eletrônica: 19 de novembro de 2021 (sexta-feira).

8º- Divulgação do Resultado da Votação Eletrônica: 22 de novembro de 2021 (segunda-feira).

9º - Locais para Retirada do Regulamento Eleitoral: na sede do Crea-RS e via Internet, no 
endereço www.crea-rs.org.br.

Os candidatos interessados em concorrer aos cargos em disputa deverão observar as 
condições do Regulamento Eleitoral do CDER-RS e o Regulamento do CDER-RS.

A votação será eletrônica a partir das 9 horas do dia 18 de novembro de 2020 (quinta-feira) 
até às 18h horas do dia 19 de novembro de 2021 (sexta-feira), o profissional em dia com as 
obrigações perante o Crea-RS, e sócio de entidade de classe poderá votar, acessando o site do 
CREA-RS (www.crea-rs.org.br).

Em caso de inacessibilidade ao sistema de votação percebido e atestado, pela comissão 
eleitoral, (Falta de energia elétrica, falta de rede lógica ou pane em equipamento servidor), 
impossibilitando a votação por um período maior de 24 horas, o prazo de término da votação 
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será prorrogado pelo mesmo período (24 horas). No site do CREA-RS (www.crea-rs.org.br) será 
mantida a informação de horário de início e término do período de votação.

Durante o horário de atendimento externo das Inspetoria e Sede, haverá um computador à 
disposição nestes locais, para votação.

Considera-se apto a votar para: a) os cargos de Coordenadores Regionais, o profissional em dia 
com as obrigações perante o Crea-RS, e sócio de Entidade de Classe nos termos do art. 6º do 
Regulamento Eleitoral e b) o cargo de Coordenador (a) Estadual e Adjunto (a), o representante 
da Entidade de Classe nos termos do art. 6 § 2.º do Regulamento Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO LUIZ CARVALHO DA SILVA, 
Coordenador (a) Adjunto de Comissão, em 09/11/2021, às 16:13, conforme horário 
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro 
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO AKILA OTANI, Coordenador (a) de 
Comissão, em 09/11/2021, às 17:49, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.crea-
rs.org.br/validar.html, informando o código verificador 0730444 e o código CRC 
4A361FBF.

Referência: Processo nº 2021.000012024-2 SEI nº 0730444 Local: Porto Alegre
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