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EDITAL ELEIÇÕES 2019
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 11ª REGIÃO
CHAPA REGIONAL (CRP-11) E CHAPAS PARA CONSULTA NACIONAL (CFP)

A Comissão Regional Eleitoral nomeada pela Portaria CRP-11 nº 03/2019, alterada pela
Portaria CRP-11 nº 24/2019, no uso de suas atribuições legais, torna público as chapas
inscritas para concorrerem às eleições para os representantes deste Conselho Regional, bem
como, com a Consulta Nacional para indicação dos membros efetivos e suplentes do CFP, que,
em conformidade com a Lei nº 5.766/71 e a Resolução CFP nº 016/2018, observados os
requisitos estabelecidos pelo Regimento Eleitoral. A votação definirá o plenário responsável
por conduzir as ações e políticas relacionadas à profissão nos próximos três anos, tanto em
âmbito Nacional e Regional.
CHAPA 12 – “CRP 11 DE LUTAS”, encabeçada pela psicóloga Nágela Natasha Lopes Evangelista
(CRP-11/06882), única chapa inscrita e apta para concorrer à gestão 2019-2022 do Conselho
Regional de Psicologia 11ª Região.
As chapas inscritas que concorrem à Consulta Nacional do Conselho Federal de Psicologia são:
CHAPA 21 “FRENTE EM DEFESA DA PSICOLOGIA BRASILEIRA”, encabeçada pela psicóloga
Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CRP-13/5496); CHAPA 22 “FORTALECER A
PROFISSÃO”, encabeçada pelo psicólogo João Baptista Fortes de Oliveira (CRP-08/0173);
CHAPA 23 “RENOVAÇÃO DA PSICOLOGIA”, encabeçada pela psicóloga Karine Belmont Chaves
(CRP-08/09262); CHAPA 24 “MOVIMENTO PSICÓLOGOS EM AÇÃO”, encabeçada pela
psicóloga Rozangela Alves Justino (CRP-01/17655) e CHAPA 25 “AVANÇAR A PROFISSÃO NO
BRASIL”, encabeçada pelo psicólogo Murillo Rodrigues dos Santos (CRP-09/9447).
Como as eleições este ano se darão unicamente na modalidade on-line, será por este
site www.eleicoespsicologia.org.br que as(os) psicólogas votarão nas chapas concorrentes aos
Conselhos Regionais e ao Conselho Federal de Psicologia, de 23 a 27 de agosto de 2019. As(Os)
eleitoras(res) poderão votar utilizando qualquer computador, smartphone ou tablet conectado
à Internet. Se preferir, poderão comparecer a um posto de votação do CRP em que está inscrito
no dia 27 de agosto de 2019, das 8h às 17h, respeitando o fuso horário de cada região. No
mesmo site, está disponível o simulado das eleições. Este módulo ficará disponível até
15/08/2019 e tem o objetivo de oferecer a categoria oportunidade de conhecer a ferramenta e
treinar os passos para votação.
Para votar, as(os) psicólogas(os) devem estar com os dados cadastrais atualizados e também
precisam estar adimplentes com a tesouraria em relação aos exercícios anteriores, até o dia 27
de agosto de 2019, ainda que sob a forma de parcelamento do débito, bem como em pleno gozo
de seus direitos. A atualização cadastral permite que a(o) psicóloga(o) esteja apta(o) a votar.
Caso haja débito até o ano de 2018, é necessário, que a(o) psicóloga(o) tenha negociado e pago,
pelo menos, a primeira parcela da dívida.
O prazo para atualizar o cadastro e ficar apta(o) a participar das eleições 2019 vai até 31 de
julho.
Para
atualizar
os
dados,
a(o)
psicóloga(o)
deve
acessar http://cadastro.cfp.org.br/atualizadados ou se dirigir ao CRP-11.
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Os postos de votação on-line serão instalados nos seguintes endereços:
Sede do Conselho Regional de Psicologia – 11ª Região
Rua Carlos Vasconcelos, 2521 - Bairro Joaquim Távora - Fortaleza/CE
Subsede Cariri – CRP 11
Avenida Ailton Gomes, 3006 - sala 02 - Bairro Lagoa Seca - Juazeiro do Norte/CE
Lembramos que os postos de votação fecharão às 17 horas do dia 27 de agosto de 2019.
Salienta-se que o processo de negociação e pagamento da primeira parcela da negociação exige
um tempo hábil para ser concluído, razão pela qual sugerimos que não deixe para a última
hora, visto que poderá acarretar em impossibilidade de votar.
O voto das(os) psicólogas(os) inscritas(os) no Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região é
obrigatório, secreto, pessoal e intransferível; O voto é facultativo às(aos) psicólogas(os) com
idade a partir de 65 anos.
Não será aceito voto por procuração e em caso de justificativa, deverá ser apresentada por
escrito ao CRP 11, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do dia da votação, sob pena de
aplicação de multa eleitoral.
O Regimento Eleitoral (Resolução CFP nº 016/2018) e outros esclarecimentos encontram-se à
disposição dos interessados nos endereços: www.eleicoespsicologia.org.br - www.crp11.org.br
e na Sede do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região.

Fortaleza-CE, 22 de julho de 2019.
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