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ELEIÇÕES DO CONJUNTO CFESS/CRESS 2020-2023
VOTA ASSISTENTE SOCIAL – SEU VOTO FORTALECE A PROFISSÃO

Agora o Voto é on-line!
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Ao longo de mais de três décadas, os processos eleitorais para a escolha das gestões do Conjunto 
CFESS/CRESS, que dão a direção política das entidades, vem ocorrendo de forma transparente 
e democrática.

A cada três anos, Assistentes Sociais de todo o Brasil se mobilizam e se organizam para a composição 
de chapas e para votarem, este movimento reafirma e fortalece o projeto ético-político da profissão, e 
materializa o que está posto nos princípios de nosso Código de Ética onde se defende o aprofundamento 
da democracia, da liberdade, da transparência e do Pluralismo.

Entendemos que as eleições do conjunto possibilitam a toda a categoria de Assistentes Sociais a 
participação efetiva, não só nos debates sobre a profissão, mas também na escolha direta e democrática de 
seus representantes na direção dos Conselhos.

Vale destacar também que o CFESS é o único conselho federal de fiscalização profissional cuja direção 
é eleita pelos/as profissionais por meio de voto direto não obrigatório. Em outras categorias, a diretoria é 
indicada pelos conselhos regionais por meio de assembleia. O CFESS também é o único conselho federal 
que faz a combinação do voto não obrigatório ao quórum mínimo, expressando o compromisso do Conjunto 
CFESS-CRESS com a participação política democrática. 

Dessa forma, o voto não é uma obrigação, mas um direito de cada Assistente Social. É por meio dele 
que a categoria também expressa sua preocupação com os rumos dos Conselhos, na medida em que as 
gestões são eleitas diretamente pelo/a Assistente Social, que escolhe a chapa melhor identificada com o 
projeto profissional do Serviço Social brasileiro e com a luta pela democracia e pelos direitos humanos.

As eleições do Conjunto CFESS-CRESS para o triênio 2020-2023 se aproxima e neste sentido é 
fundamental que a categoria se mobilize e conheça os programas das chapas, se informando e participando 
desse movimento político, demonstrando que é protagonista da construção e consolidação ético-política do 
Serviço Social brasileiro e, principalmente, que está atenta à direção política que vai ser dada nas entidades 
do conjunto.

Em uma conjuntura de crise política, econômica e Social, de avanço do conservadorismo e de desmonte 
de direitos, fortalecer as entidades do Serviço Social brasileiro por meio do processo eleitoral significa 
intensificar a resistência contra a implementação do projeto neoliberal no país, que tem destruído, 
diariamente, direitos da classe trabalhadora, tão duramente conquistados.

Participação para além das eleições
É explícito que a defesa da profissão acontece não só nos espaços profissionais e no exercício profissional 

cotidiano, mas também na organização política da categoria e na participação de Assistentes Sociais em 
suas entidades representativas.

Nesse sentido, lembramos também que é essencial a participação de todas e todos Assistentes Sociais 
não só no processo eleitoral, mas também nas comissões dos CRESS, nas assembleias, nos encontros e 
eventos, pois é a categoria que define a direção ético-política da profissão. 

Voto on-line – O que mudou nas Eleições 2020-2023
A partir da eleição 2020, o voto será realizado por meio on-line. Assim, Assistentes Sociais considerados/

as aptos/as a votar nas próximas eleições do Conjunto receberão login e senha no e-mail cadastrado no 
CRESS, para acessar o ambiente virtual, no qual constarão as listagens com as chapas candidatas, e cada 
profissional elegerá a chapa de sua preferência para o CRESS e para o CFESS.

Entre os dias 10 a 12 de março ocorrerá o processo eleitoral do 
Conjunto CFESS/CRESS. Entenda por que sua participação é essencial 

para os rumos do Serviço Social brasileiro.
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Entenda como vai funcionar no passo-a-passo a seguir:

Quem pode votar?
Assistentes Sociais com inscrição regular no CRESS e o pagamento das anuidades em dia.

O que fazer para votar?
Você precisa verificar e, se necessário, atualizar os seguintes dados junto ao CRESS: e-mail, telefone, 

CPF e data de nascimento. Entre em contato com o regional por e-mail, telefone ou presencialmente.

Até quando devo fazer isso?
Atenção! Dia 28 de fevereiro de 2020 é o prazo final para regularizar estas informações. Só assim você 

poderá votar!

Por que preciso atualizar esses dados no CRESS?
Somente com estas informações atualizadas você receberá no e-mail atualizado uma senha provisória, 

que dará acesso ao sistema de votação on-line.

O que faço com a senha que recebi no e-mail?
Acesse o site das Eleições e a altere a senha recebida (a nova senha terá que ser de 8 caracteres, 

pelo menos). Isso só será possível após confirmar seus dados atualizados que você forneceu ao CRESS 
anteriormente.

ATENÇÃO - Com o envio da senha provisória para as Eleições CFESS/CRESS 2020-2023, 
Assistentes Sociais têm tido algumas dúvidas sobre o procedimento de alterar a senha. Confira, no passo-
a-passo abaixo, como proceder:

• Confira sua caixa de spam: O e-mail com a senha provisória de votação pode ter caído no spam! O 
remetente do e-mail é identificado com o domínio @votaAssistenteSocial.com.br

• Com a senha provisória recebida, acesse o site www.votaAssistenteSocial.com.br
• Escolha seu Regional;
• No menu, vá na opção Senha e depois Alterar Senha;
• Faça a confirmação positiva dos dados, é uma forma segura de confirmar que é você que está fazendo 

a alteração de senha. São três perguntas;
• Digite a nova senha, de pelo menos 8 caracteres alfanuméricos, diferente da senha provisória, e 

confirme a nova senha digitada;
• Pronto, agora é aguardar o dia da votação para acessar com a senha alterada;
• Leia a seção Perguntas e respostas, caso tenha dúvidas;
• Ou acesse a opção Posso Ajudar, mas confira o horário de atendimento.
A partir daí é só aguardar o período de votação e exercer seu direito de voto, pois é na luta coletiva 

que se fez a história da profissão.
Seguiremos com a certeza de que é necessário estarmos atentos/as e fortes para barrar o desmonte 

neoliberal e construir, conjuntamente, uma nova ordem societária, sem exploração e dominação de classe, 
raça, etnia e gênero, é nesta direção que convocamos a categoria a participar de mais um processo eleitoral, 
e desta forma fortalecer o caráter democrático da nossa organização política. 

Participe e fortaleça o Conjunto CFESS/CRESS!

http://www.votaAssistenteSocial.com.br

