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EDITAL ELEITORAL Nº 01

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO ACRE por meio
de seu presidente Marcio Raleigue Abreu Lima Verde convoca Assembleia Geral dos
profissionais de Enfermagem para as eleições que ocorrerão no dia 8 a 9 de novembro
de 2020 (Art. 1º da Resolução COFEN nº 642/2020 do dia 25 junho de 2020), por meio
eletrônico na rede mundial de computadores com início às 08h00min e estendendo-se
por 24 (vinte quatro) horas, conforme previsto no art. 5º, II da Resolução Cofen nº
612/2019 para acesso e votação de qualquer parte do país ou do exterior, e em sítio
eletrônicos específicos que serão divulgados em momento oportuno. O requerimento
para inscrição da chapa deverá ser feito, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da
data de publicação do presente Edital, excluindo-se o dia da publicação. A
protocolização de inscrição de chapas deverá ser feita através do endereço eletrônico:
comissaoeleitoral2020ac@gmail.com, ou na sede do COREN/AC das 08h00min as
13h00min, situada na Rua Floriano Peixoto nº. 1.101, Centro, CEP Nº. 69.900-327, Rio
Branco – Acre. A duração do mandato a ser cumprido pelos eleitos será de 03 (três)
anos. Faz saber igualmente, que os pedidos de inscrições de chapas devem se submeter
aos seguintes quantitativos: Quadro I: 03 (três) candidatos a Conselheiros Efetivos e 03
(três) candidatos a Conselheiro Suplentes, Quadro II e III: 02 (dois) candidatos a
Conselheiro Efetivos e 02 (dois) Candidatos a Conselheiros Suplentes. A Comissão
Eleitoral, nomeada através da portaria COREN/AC Nº. 041/2020 é composta pelos
seguintes membros: Daniel Gustavo Nascimento de Oliveira - COREN/AC Nº 150416
– ENF– Presidente, Eliane Pinheiro Lima - COREN/AC Nº. 65666 – ENF- 1ª
Secretária, Cláudia Nogueira do Nascimento - COREN/AC Nº. 69049 – ENF– 2ª
Secretária, estarão no exercício de suas atribuições previstas no art. 19 do Código
Eleitoral aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 612 de 31 de
julho de 2019, os pedidos de inscrição de chapas, em conformidade aos critérios e
requisitos previstos no Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem disponível na
íntegra nos sites www.corenac.gov.br e www.portalcofen.gov.br. Rio Branco aos 30dias
de julho do ano de 2020. Marcio Raleigue Abreu Lima Verde. Presidente Coren Acre.
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