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EDITAL ELEITORAL Nº 01 

 

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – Coren-PI, no uso 

de suas atribuições, em cumprimento ao Artigo 5º do Código Eleitoral dos Conselhos de 

Enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN Nº 355/2009, pelo presente, CONVOCA 

a Assembleia Geral para o pleito eleitoral relativo à composição do Plenário do Coren-PI, 

a realizar-se das 00h00 às 23h59min em 13/09/2014 (sábado) nos sítios eletrônicos, 

definidos e divulgados em momento oportuno pelo sistema COFEN/COREN. Haverá a 

opção do eleitor votar em computadores disponibilizados pelo Conselho Regional, e neste 

caso a votação será das 08h00 às 18h00min do dia determinado para a eleição. O 

requerimento para inscrição de Chapa, deverá ser efetivado, no prazo máximo de até 20 

(vinte) dias, começando a contagem do prazo no dia útil seguinte ao da publicação deste 

edital, ficando estabelecido o prazo entre os dias 20/03/2014 a 08/04/2014, no horário de 

08:00hs às 11:00hs e de 14:00hs às 17:00hs , na sede do Coren-PI, sito à Rua Magalhães 

Filho, 655 – centro/sul, Cep: 64001-350  Teresina – PI. O pleito é para o mandato 

compreendido entre o dia 01/01/2015 a 31/12/2017, e os interessados deverão ater-se a 

uma total observância das regras contidas no Código Eleitoral dos Conselhos de 

Enfermagem aprovado pela Resolução Cofen nº 355/2009 e da Resolução Cofen Nº 

428/2012. O quantitativo de componentes do Plenário é de 03 (três)  membros efetivos e 

03 (três) membros suplentes do quadro I (enfermeiro) e 02 (dois) membros efetivos e 02 

(dois) suplentes do quadro II e III (auxiliar e técnico de enfermagem). Para execução do 

Processo Eleitoral, em cumprimento ao artigo 20 do Código Eleitoral dos Conselhos de 

Enfermagem, foi designada através da Portaria Coren-PI nº 13 de 18 de fevereiro de 

2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 48 de 13/03/2014, a Comissão Eleitoral 

composta pelos seguintes profissionais de Enfermagem, sob a presidência da primeira: 

Dra. Natália de Jesus Alves, Coren-PI 38259-ENF, Dra. Maria Auzeni de Moura Fé 

Coren-PI 17334-ENF, Dr. Helson James Norberto Soares, Coren-PI 97512-ENF, Dr. 

Jackson Nunes Cardoso, Coren-PI 150051-ENF. Teresina, 19 de março de 2014. 

 

Silvana Santiago da Rocha 

Coren-PI 28481 

Presidente 
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