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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL
DA 23ª REGIÃO

EDITAL DE SELEÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 1/2018

Processo Administrativo Nº 011/2018
Órgão: Conselho Regional De Serviço Social De Rondônia -

CRESS/RO
Data: 01/11/2018 a 16/11/2018. Conselho Regional De

Serviço Social - CRESS, autarquia federal, regulamentado pela Lei
8.662 de 07 de junho de 1993, com sede na Rua do Estanho 4355,
Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, CEP: 76820-706, Porto Velho-RO,
inscrito no CNPJ n.º 02.939.925/0001-28, através da Comissão
Especial de Concurso Público, designada pela Resolução n.º 005/2018
de 03 de julho de 2018, torna público, para conhecimento dos
interessados, que estará selecionando INSTITUIÇÃO sem fins
lucrativos, voltada ao apoio e desenvolvimento institucional, para
prestação de Serviços Técnico-Especializados No Planejamento,
Organização E Realização De Concurso Público Para O Provimento
De Vagas E Formação De Cadastro De Reserva Para Cargos Do
Conselho Regional De Serviços Social Do Estado De Rondônia, nos
termos da Lei Federal nº 8.666/93. O Edital, juntamente com seus
anexos, está disponível aos interessados, à partir desta data até o
encerramento do período de credenciamento, podendo ser retirado na
sede do Conselho Regional de Serviço Social do Estado de Rondônia,
situado na Rua do Estanho 4355, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto,
Porto Velho-RO, ou pelo Fone n.º (69) 3221-7636. O credenciamento
ocorrerá de forma presencial, na data 01/11/2018, no horário das
12:00 h às 17:00h, permanecendo aberto para interessados até
16/11/2018, às 17:00 h, na sede do Conselho Regional de Serviço
Social do Estado de Rondônia, situado na Rua do Estanho 4355,
Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, Porto Velho-RO.

Porto Velho-RO, 26 de outubro de 2018.
LINDOMAR DE JESUS FIRMIANO
Presidente da Comissão de Concurso

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES
COMERCIAIS NO ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, em cumprimento ao que estabelece o
art. 12 da Lei nº 4.886/65, e em atendimento ao requerido pelo
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do
Paraná, CORE-PR, no tocante às providências que cabem a esta
entidade sindical, ficam os senhores associados deste sindicato, em
situação regular, CONVOCADOS para a Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se aos 10 (dez) dias do mês de janeiro do
ano de 2019, das 09h às 15h, em primeira convocação, na sede do
CORE-PR, na Rua José Loureiro, 746, na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, e, em não havendo quórum, às 16h, com qualquer número
de associados presentes, para proceder ao seguinte: a) eleição de 5
(cinco) membros, oriundos da diretoria deste sindicato, para
constituírem, com o presidente desta entidade sindical, 2/3 (dois
terços) do CORE-PR, para o triênio 2019/2022; b) eleição de mais 3
(três) integrantes da classe no exercício efetivo da profissão, para
constituírem o 1/3 (um terço) complementar. O prazo para registro de
chapa será de 20 (vinte) dias corridos, contados a partir da publicação
deste Edital, devendo o respectivo requerimento seguir acompanhado
das fichas de qualificação dos candidatos, instruídas com cópia dos
documentos de identidade, CPF e comprovante de residência, bem
como das certidões que comprovem filiação junto ao sindicato,
registro no Core e quitação perante às referidas entidades, e ser
dirigido à presidência deste sindicato, assinado por, pelo menos, um
dos candidatos da chapa e protocolizado na Secretaria desta entidade,
de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 14h às 16h, onde
poderão ser obtidas quaisquer informações adicionais que se fizerem
necessárias. O prazo para impugnação de candidaturas será de 5
(cinco) dias corridos, contados a partir da publicação nominal das
chapas registradas. A eleição será por escrutínio secreto, só podendo
votar o associado quite até 3 (três) dias antes da realização da eleição.
Para votar e ser votado, o representante deverá ser filiado ao sindicato
há mais de 24 (vinte e quatro) meses e registrados no Core-PR a, pelo
menos, 2 (dois) anos, como pessoas naturais, e, em situação
r e g u l a r.

Curitiba, PR 30 de outubro de 2018
PAULO CESAR NAUIACK.

Presidente

CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS
INDUSTRIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO

A Coordenação Eleitoral Nacional (CEN), nos termos do
disposto no Parágrafo Único do art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de
março de 2018 e Resolução nº 31, de 25 de outubro de 2018, que
aprovou o Regulamento Eleitoral, convoca os Técnicos Industriais
dos CRT-01, CRT-02, CRT-03, CRT-04, CRT-RN, CRT-BA, CRT-ES,
CRT-MG, CRT-SP, CRT-RJ E CRT-RS, mediante a CHAMAMENTO
PÚBLICO, para se inscreverem, como candidatos na Comissão
Eleitoral regional, dos respectivos regionais, para coordenarem o
Processo Eleitoral Regional, pelo e-mail: cen@cft.org.br, com

informações pessoais (NOME COMPLETO, TELEFONES, RG,
CPF, COMPROVANTE DE REGISTRO PROFISSIONAL E
ENDEREÇO RECENTE).

O período de inscrição dos candidatos para a comissão
eleitoral regional será nos dias 31/10/2018 a 05/11/2018.

O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site
w w w. c f t . o rg . b r.

WOLTERES ALENCAR MIRANDA
1º Titular e Coordenador da Coordenação

Eleitoral Nacional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DA 1ª REGIÃO - CRT-01

A Coordenação Eleitoral Nacional nos termos do disposto
no Parágrafo Único do art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de março de
2018 e Resolução nº 31 que trata do Regulamento Eleitoral, convoca
os Técnicos Industriais do CRT-01 (AC, AM, DF, GO, MT, MS, RO,
RR, TO), mediante a inscrição de chapas onde deverão constar os
nomes do Presidente, Vice-Presidente, Diretor Administrativo,
Diretor Financeiro e Diretor de Fiscalização e Normas, que
compõem a diretoria executiva, que será realizada no dia 09 de
janeiro de 2019, das 09h as 20h de acordo com a Resolução nº 31
de 2018, nos termos do Regulamento Eleitoral.

A inscrição das chapas será formalizada mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional
(CRT-01) com relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos em regulamento.

O período de inscrição de chapas inicia-se no dia 31 de
outubro de 2018 e se encerra às 17h do dia 29 de novembro de
2018, devendo ser realizada no endereço eletrônico:
c e r. c r t 0 1 @ c f t . o rg . b r.

O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site
w w w. c f t . o rg . b r.

WOLTERES ALENCAR MIRANDA
1º Titular e Coordenador da Coordenação Eleitoral Nacional

VALDIVINO ALVES DE CARVALHO
2º Titular e Coordenador Adjunto da Coordenação

Eleitoral Nacional

TED KLEBER LIMA HOLANDA
Titular da Coordenação Eleitoral Nacional

ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO
REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS

DA 2ª REGIÃO - CRT-02

A Coordenação Eleitoral Nacional nos termos do disposto
no Parágrafo Único do art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de março de
2018 e Resolução nº 31 que trata do Regulamento Eleitoral, convoca
os Técnicos Industriais do CRT-02 (AP, CE, MA, PA, PI) mediante
a inscrição de chapas onde deverão constar os nomes do Presidente,
Vice-Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor
de Fiscalização e Normas, que compõem a diretoria executiva, que
será realizada no dia 09 de janeiro de 2019, das 09h as 20h de
acordo com a Resolução nº 31 de 2018, nos termos do Regulamento
Eleitoral.

A inscrição das chapas será formalizada mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional
(CRT-02) com relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos em regulamento.

O período de inscrição de chapas inicia-se no dia 31 de
outubro de 2018 e se encerra às 17h do dia 29 de novembro de
2018, devendo ser realizada no endereço eletrônico:
c e r. c r t 0 2 @ c f t . o rg . b r

O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site
w w w. c f t . o rg . b r.

WOLTERES ALENCAR MIRANDA
1º Titular e Coordenador da Coordenação Eleitoral Nacional

VALDIVINO ALVES DE CARVALHO
2º Titular e Coordenador Adjunto da Coordenação

Eleitoral Nacional

TED KLEBER LIMA HOLANDA
Titular da Coordenação Eleitoral Nacional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DA 3ª REGIÃO - CRT-03

A Coordenação Eleitoral Nacional nos termos do disposto
no Parágrafo Único do art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de março de
2018 e Resolução nº 31 que trata do Regulamento Eleitoral, convoca
os Técnicos Industriais do CRT-03 (AL, PB, PE, SE), mediante a
inscrição de chapas onde deverão constar os nomes do Presidente,
Vice-Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor
de Fiscalização e Normas, que compõem a diretoria executiva, que
será realizada no dia 09 de janeiro de 2019, das 09h as 20h de
acordo com a Resolução nº 31 de 2018, nos termos do Regulamento
Eleitoral.

A inscrição das chapas será formalizada mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional
(CRT-03) com relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos em regulamento.

O período de inscrição de chapas inicia-se no dia 31 de
outubro de 2018 e se encerra às 17h do dia 29 de novembro de
2018, devendo ser realizada no endereço eletrônico:
c e r. c r t 0 3 @ c f t . o rg . b r

O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site
w w w. c f t . o rg . b r

WOLTERES ALENCAR MIRANDA
1º Titular e Coordenador da Coordenação Eleitoral Nacional

VALDIVINO ALVES DE CARVALHO
2º Titular e Coordenador Adjunto da Coordenação

Eleitoral Nacional

TED KLEBER LIMA HOLANDA
Titular da Coordenação Eleitoral Nacional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DA 4ª REGIÃO - CRT-04

A Coordenação Eleitoral Nacional nos termos do disposto
no Parágrafo Único do art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de março de
2018 e Resolução nº 31 que trata do Regulamento Eleitoral, convoca
os Técnicos Industriais do CRT-04 (PR, SC), mediante a inscrição de
chapas onde deverão constar os nomes do Presidente, Vice-
Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de
Fiscalização e Normas, que compõem a diretoria executiva, que será
realizada no dia 09 de janeiro de 2019, das 09h as 20h de acordo
com a Resolução nº 31 de 2018, nos termos do Regulamento
Eleitoral.

A inscrição das chapas será formalizada mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional
(CRT-04) com relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos em regulamento.

O período de inscrição de chapas inicia-se no dia 31 de
outubro de 2018 e se encerra às 17h do dia 29 de novembro de
2018, devendo ser realizada no endereço eletrônico:
c e r. c r t 0 4 @ c f t . o rg . b r

O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site
w w w. c f t . o rg . b r.

WOLTERES ALENCAR MIRANDA
1º Titular e Coordenador da Coordenação Eleitoral Nacional

VALDIVINO ALVES DE CARVALHO
2º Titular e Coordenador Adjunto da Coordenação

Eleitoral Nacional

TED KLEBER LIMA HOLANDA
Titular da Coordenação Eleitoral Nacional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DA BAHIA - CRT-BA

A Coordenação Eleitoral Nacional nos termos do disposto
no Parágrafo Único do art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de março de
2018 e Resolução nº 31 que trata do Regulamento Eleitoral, convoca
os Técnicos Industriais do CRT-BA, mediante a inscrição de chapas
onde deverão constar os nomes do Presidente, Vice-Presidente,
Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Fiscalização
e Normas, que compõem a diretoria executiva, que será realizada no
dia 09 de janeiro de 2019, das 09h as 20h. de acordo com a
Resolução nº 31 de 2018, nos termos do Regulamento Eleitoral.

A inscrição das chapas será formalizada mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional
(CRT-BA) com relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos em regulamento.

O período de inscrição de chapas inicia-se no dia 31 de
outubro de 2018 e se encerra às 17h do dia 29 de novembro de
2018, devendo ser realizada no endereço eletrônico:
c e r. c r t b a @ c f t . o rg . b r

O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site
w w w. c f t . o rg . b r

WOLTERES ALENCAR MIRANDA
1º Titular e Coordenador da Coordenação Eleitoral Nacional

VALDIVINO ALVES DE CARVALHO
2º Titular e Coordenador Adjunto da Coordenação

Eleitoral Nacional

TED KLEBER LIMA HOLANDA
Titular da Coordenação Eleitoral Nacional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DO RIO GRANDE DO NORTE - CRT-RN

A Coordenação Eleitoral Nacional nos termos do disposto
no Parágrafo Único do art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de março de
2018 e Resolução nº 31 que trata do Regulamento Eleitoral, convoca
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os Técnicos Industriais do CRT-RN mediante a inscrição de chapas
onde deverão constar os nomes do Presidente, Vice-Presidente,
Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Fiscalização
e Normas, que compõem a diretoria executiva, que será realizada no
dia 09 de janeiro de 2019, das 09h as 20h de acordo com a
Resolução nº 31 de 2018, nos termos do Regulamento Eleitoral.

A inscrição das chapas será formalizada mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional
(CRT-RN) com relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos em regulamento.

O período de inscrição de chapas inicia-se no dia 31 de
outubro de 2018 e se encerra às 17h do dia 29 de novembro de
2018, devendo ser realizada no endereço eletrônico:
c e r. c r t r n @ c f t . o rg . b r

O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site
w w w. c f t . o rg . b r

WOLTERES ALENCAR MIRANDA
1º Titular e Coordenador da Coordenação Eleitoral Nacional

VALDIVINO ALVES DE CARVALHO
2º Titular e Coordenador Adjunto da Coordenação

Eleitoral Nacional

TED KLEBER LIMA HOLANDA
Titular da Coordenação Eleitoral Nacional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DO ESPÍRITO SANTO - CRT-ES

A Coordenação Eleitoral Nacional nos termos do disposto
no Parágrafo Único do art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de março de
2018 e Resolução nº 31 que trata do Regulamento Eleitoral, convoca
os Técnicos Industriais do CRT-ES, mediante a inscrição de chapas
onde deverão constar os nomes do Presidente, Vice-Presidente,
Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Fiscalização
e Normas, que compõem a diretoria executiva, que será realizada no
dia 09 de janeiro de 2019, das 09h as 20h de acordo com a
Resolução nº 31 de 2018, nos termos do Regulamento Eleitoral.

A inscrição das chapas será formalizada mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional
(CRT-ES) com relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos em regulamento.

O período de inscrição de chapas inicia-se no dia 31 de
outubro de 2018 e se encerra às 17h do dia 29 de novembro de
2018, devendo ser realizada no endereço eletrônico:
c e r. c r t e s @ c f t . o rg . b r

O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site
w w w. c f t . o rg . b r

WOLTERES ALENCAR MIRANDA
1º Titular e Coordenador da Coordenação Eleitoral Nacional

VALDIVINO ALVES DE CARVALHO
2º Titular e Coordenador Adjunto da Coordenação

Eleitoral Nacional

TED KLEBER LIMA HOLANDA
Titular da Coordenação Eleitoral Nacional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DE MINAS - CRT-MG

A Coordenação Eleitoral Nacional nos termos do disposto
no Parágrafo Único do art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de março de
2018 e Resolução nº 31 que trata do Regulamento Eleitoral, convoca
os Técnicos Industriais do CRT-MG, mediante a inscrição de chapas
onde deverão constar os nomes do Presidente, Vice-Presidente,
Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Fiscalização
e Normas, que compõem a diretoria executiva, que será realizada no
dia 09 de janeiro de 2019, das 09h as 20h de acordo com a
Resolução nº 31 de 2018, nos termos do Regulamento Eleitoral.

A inscrição das chapas será formalizada mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional
(CRT-MG) com relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos em regulamento.

O período de inscrição de chapas inicia-se no dia 31 de
outubro de 2018 e se encerra às 17h do dia 29 de novembro de
2018, devendo ser realizada no endereço eletrônico:
c e r. c r t m g @ c f t . o rg . b r

O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site
w w w. c f t . o rg . b r

WOLTERES ALENCAR MIRANDA
1º Titular e Coordenador da Coordenação Eleitoral Nacional

VALDIVINO ALVES DE CARVALHO
2º Titular e Coordenador Adjunto da Coordenação

Eleitoral Nacional

TED KLEBER LIMA HOLANDA
Titular da Coordenação Eleitoral Nacional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DO RIO DE JANEIRO - CRT-RJ

A Coordenação Eleitoral Nacional nos termos do disposto
no Parágrafo Único do art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de março de
2018 e Resolução nº 31 que trata do Regulamento Eleitoral, convoca
os Técnicos Industriais do CRT-RJ, mediante a inscrição de chapas
onde deverão constar os nomes do Presidente, Vice-Presidente,
Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Fiscalização
e Normas, que compõem a diretoria executiva, que será realizada no
dia 09 de janeiro de 2019, das 09h as 20h. de acordo com a
Resolução nº 31 de 2018, nos termos do Regulamento Eleitoral.

A inscrição das chapas será formalizada mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional
(CRT-RJ) com relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos em regulamento.

O período de inscrição de chapas inicia-se no dia 31 de
outubro de 2018 e se encerra às 17h do dia 29 de novembro de
2018, devendo ser realizada no endereço eletrônico:
c e r. c r t r j @ c f t . o rg . b r

O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site
w w w. c f t . o rg . b r

WOLTERES ALENCAR MIRANDA
1º Titular e Coordenador da Coordenação Eleitoral Nacional

VALDIVINO ALVES DE CARVALHO
2º Titular e Coordenador Adjunto da Coordenação

Eleitoral Nacional

TED KLEBER LIMA HOLANDA
Titular da Coordenação Eleitoral Nacional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DE SÃO PAULO - CRT-SP

A Coordenação Eleitoral Nacional nos termos do disposto
no Parágrafo Único do art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de março de
2018 e Resolução nº 31 que trata do Regulamento Eleitoral, convoca
os Técnicos Industriais do CRT-SP, mediante a inscrição de chapas
onde deverão constar os nomes do Presidente, Vice-Presidente,
Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Fiscalização
e Normas, que compõem a diretoria executiva, que será realizada no
dia 09 de janeiro de 2019, das 09h as 20h de acordo com a
Resolução nº 31 de 2018, nos termos do Regulamento Eleitoral.

A inscrição das chapas será formalizada mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional
(CRT-SP) com relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos em regulamento.

O período de inscrição de chapas inicia-se no dia 31 de
outubro de 2018 e se encerra às 17h do dia 29 de novembro de
2018, devendo ser realizada no endereço eletrônico:
c e r. c r t s p @ c f t . o rg . b r

O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site
w w w. c f t . o rg . b r

WOLTERES ALENCAR MIRANDA
1º Titular e Coordenador da Coordenação Eleitoral Nacional

VALDIVINO ALVES DE CARVALHO
2º Titular e Coordenador Adjunto da Coordenação

Eleitoral Nacional

TED KLEBER LIMA HOLANDA
Titular da Coordenação Eleitoral Nacional

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO

REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS
DO RIO GRANDE DO SUL - CRT-RS

A Coordenação Eleitoral Nacional nos termos do disposto
no Parágrafo Único do art. 34 da Lei nº 13.639, de 26 de março de
2018 e Resolução nº 31 que trata do Regulamento Eleitoral, convoca
os Técnicos Industriais do CRT-RS, mediante a inscrição de chapas
onde deverão constar os nomes do Presidente, Vice-Presidente,
Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Fiscalização
e Normas, que compõem a diretoria executiva, que será realizada no
dia 09 de janeiro de 2019, das 09h as 20h de acordo com a
Resolução nº 31 de 2018, nos termos do Regulamento Eleitoral.

A inscrição das chapas será formalizada mediante
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional
(CRT-RS) com relação dos nomes dos candidatos e demais
documentos previstos em regulamento.

O período de inscrição de chapas inicia-se no dia 31 de
outubro de 2018 e se encerra às 17h do dia 29 de novembro de
2018, devendo ser realizada no endereço eletrônico:
c e r. c r t r s @ c f t . o rg . b r

O Regulamento Eleitoral completo está disponível no site
w w w. c f t . o rg . b r.

WOLTERES ALENCAR MIRANDA
1º Titular e Coordenador da Coordenação Eleitoral Nacional

VALDIVINO ALVES DE CARVALHO
2º Titular e Coordenador Adjunto da Coordenação

Eleitoral Nacional

TED KLEBER LIMA HOLANDA
Titular da Coordenação Eleitoral Nacional

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018 - UASG 389089

Nº Processo: 0219/2018. Objeto: Confecção e fornecimento de
formulários planos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 31/10/2018
das 08h00 às 17h00. Endereço: Http://www.crea-mg.org.br/, - Belo
Horizonte/MG ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/389089-
5-00037-2018. Entrega das Propostas: a partir de 31/10/2018 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/11/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

DOUGLAS LIMA DANIEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 29/10/2018) 389089-22226-2018NE000009
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