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  A Comissão Regional Eleitoral, designada pela Portaria CRESS nº 003/2013 
em conformidade com o Art. 12 do Código Eleitoral em vigor, resolve baixar o presente 
Edital das Eleições para o triênio 2014-2017 com o objetivo de prestar aos Assistentes 
Sociais as seguintes orientações: 
  Tendo em vista a greve dos Correios, o CFESS publicou no Diário Oficial da 
União nº 47 de 11 de março de 2014, alteração no Calendário Eleitoral, conforme segue: 
  
Calendário Eleitoral Complementar das Eleições do Conjunto CFESS/CRESS – 
Alteração de Prazos – GESTÃO 2014/2017.  
19, 20 e 21 de março de 2014 – ELEIÇÕES (mantida a data)  
22 de março a 02 de abril - Recolhimento dos votos por correspondência que chegarem 
ao CRESS e/ou forem recolhidos nos correios, até o início da apuração, 
independentemente da data da postagem, que não poderá ultrapassar a 02/04/2014.  
03 a 07 de abril de 2014 – Apuração de todos os votos (correio e presencial) e prazo 
para apresentação pela Comissão Regional Eleitoral dos resultados da eleição à 
Comissão Nacional Eleitoral.  
08 a 10 de abril de 2014 - Apresentação do pedido de impugnação do resultado da 
eleição à Comissão Regional Eleitoral.  
11 a 15 de abril de 2014 - Instrução do processo de impugnação  
16 a 22 de abril de 2014 - Apresentação das alegações finais  
23 a 25 de abril de 2014 - Prazo para decisão da Comissão Regional  
28 a 30 de abril de 2014 - Prazo para apresentação de recursos à Comissão Nacional 
Eleitoral a serem protocolizados perante a Comissão Regional Eleitoral.  
02 a 06 de maio de 2014 – Prazo para análise dos recursos pela Comissão Nacional 
Eleitoral e para apresentação dos resultados finais da eleição do Conjunto 
CFESS/CRESS.  
07 e 08 de maio de 2014 - Período para homologação dos resultados pelo CFESS.  
14 e 15 de maio de 2014 - POSSE 
 A Comissão Regional Eleitoral do CRESS/SC definiu o dia 07 de abril de 2014 
para a apuração de todos os votos (correio e presencial), a partir das 9:00 hs. 
 Informamos, ainda, que a posse da Gestão eleita acontecerá no dia 17 de maio 
de 2014.  
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