CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
EDITAL ELEITORAL n. 01/2017
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL PARA ELEIÇÕES Coren/PR – 2017
A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR), no uso de
suas atribuições legais e regimentais, em cumprimento ao Art. 5o do Código Eleitoral do
Conselho Federal e Regionais de Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN523/2016, convoca a Assembleia Geral dos Profissionais de Enfermagem do estado do
Paraná para a eleição destinada à composição do seu Plenário, triênio 2018-2020,
mandato compreendido entre 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2020. A data do
pleito será no dia 01 de outubro de 2017, iniciando-se às 08h00min e se estendendo por
24 (vinte e quatro) horas. A eleição será via eletrônica pela Rede Mundial de
Computadores (Internet). O prazo para o pedido de inscrição de chapas será de 20 dias
contados a partir desta publicação. O recebimento dos pedidos de inscrição de chapa
deverá ser protocolado na Secretaria na Sede do Coren/PR, situado à Rua Professor João
Argemiro Loyola, n. 74, Seminário, Curitiba/PR, no horário das 14h00min às 17h00min,
em dias úteis. As chapas para o Quadro I deverão ser compostas por cinco membros
efetivos e igual número de suplentes; e para o Quadro II/III, por quatro membros efetivos
e igual número de suplentes, nos termos do Art. 11 e seu parágrafo único, e do Art. 12,
parágrafos 1 e 2, da Lei 5905/73. O pedido de inscrição da chapa deverá ser feito ao
Presidente da Comissão Eleitoral pelo representante da chapa, ou seu substituto, inscrito
no quadro profissional que representar. A Comissão Eleitoral é composta pelos
enfermeiros: Lillian Daisy Gonçalves Wolff, registro Coren/PR 17.408 – Presidente; Ana
Maria Dyniewicz, registro Coren/PR 22.128; e Osvaldo Tchaikovski Jr., registro
Coren/PR 96.255, que cumprirão o estabelecido no Art. 18 do Código Eleitoral vigente.
Curitiba, 12 de junho de 2017.

Enf. Simone Aparecida Peruzzo
Presidente do COREN-PR

