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Av. ACM, nº 3259 – Centro Empresarial Aurélio Leiro – Salas: 608/803/1008 – 

Iguatemi – Salvador/BA, CEP: 41800-700. 

Aracaju, 08 de agosto de 2018. 

 

Correspondência Comissão Eleitoral – CREF20/SE 

ASSUNTO: Instruções de voto por correspondência - Eleições 2018 

 

Prezado(a) Profissional, 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO 

FÍSICA DA 20ª REGIÃO SERGIPE – CREF20/SE, encaminha, em anexo, o material referente 

à eleição do CREF20/SE, a realizar-se no dia 12 de setembro de 2018, composto por uma 

CÉDULA ELEITORAL, um ENVELOPE PARDO PEQUENO e um ENVELOPE PARDO MÉDIO 

PRÉ-ENDEREÇADO para a postagem do voto. 

 

Para votar corretamente, siga as seguintes instruções: 

 

1 - Exerça o seu sufrágio assinalando um 'X' no espaço correspondente ao lado do nome da 

chapa constante na cédula eleitoral; 

2 - Dobre a cédula eleitoral ao meio; 

3 - Coloque a cédula eleitoral dobrada dentro do envelope pardo pequeno e lacre-o. Não 

escreva nada neste envelope; 

4 - Coloque o envelope pardo pequeno dentro do envelope pardo médio pré-endereçado, 

lacrando-o em seguida; 

5 - Escreva, no verso do envelope pardo médio pré-endereçado, o seu nome por extenso, em 

letra de forma, assinatura, seu número de registro no CREF20/SE e o seu endereço; 

6 - Dirija-se a uma agência dos correios e faça a remessa do envelope pardo médio pré-

endereçado. 

 

O voto por correspondência só poderá ser exercido através da postagem nos Correios e só será 

computado, se chegar à sede do CREF20/SE, até às 17hs do dia 12 de setembro de 2018.  

 

Caso queira utilizar-se do voto por comparecimento pessoal na sede do CREF20/SE, 

Rua Dom José Thomaz, n° 708 - Edifício Galeria Lojas 01, 02 e 03, São José, Aracaju-SE - CEP 

49.015-090, no dia 12 de setembro de 2018 das 09h às 17h, estarão disponíveis urnas e 

materiais de votação. O presente material – voto por correspondência - não deverá ser 

enviado pelos correios caso o profissional pretenda exercer o voto presencialmente. 

 

Ressaltamos que a inobservância aos requisitos estabelecidos no artigo 26 da Resolução 

CREF20/SE n° 015/2018 - Regimento Eleitoral - resultará na nulidade de seu voto. 

 

Nos termos do art. 49, Parágrafo único do Regimento Eleitoral, o CREF20/SE veiculará em sua 

página eletrônica – http://www.cref20.org.br/ - a relação dos Profissionais de Educação Física 

que exerceram o direito ao voto, com base na relação fornecida pela Comissão Eleitoral, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a eleição. Tal relação é o comprovante de votação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

EDMO OLIVEIRA SANTOS 

Presidente da Comissão Eleitoral 

CREF 003150 - G/SE 

      

 

http://www.cref20.org.br/

