
Enfermagem
no Brasil

Responda a pesquisa

Sua participação é muito importante!

www.ensp.fiocruz.br/perfildaenfermagem/

Se você recebeu em casa um questionário da 
pesquisa "Perfil da Enfermagem no Brasil", foi um 
dos profissionais selecionados por critérios estatís-
ticos para ajudar a traçar como está a profissão no 
País, considerando pontos como condições de 
trabalho, emprego e formação, desde os aspectos 
econômicos e sociais até os éticos e políticos.

Os profissionais que receberam o questionário 
devem respondê-lo e devolver pelo correio em 
até 15 dias (não há custo ou necessidade de selar, 
pois a postagem é com porte pago). Também é 
possível responder voluntariamente pelo site 
www.ensp.fiocruz.br/perfildaenfermagem/

 Claro que não! Se você NÃO 
VOTOU nas eleições do COREN-SP 
no ano passado, basta preencher o 
formulário de justificativa e 
devolver pelo correio! 

Ah não... Eu já sofri nas eleições, 
queria me esquecer disso tudo e ainda 
terei que resolver o problema que o 
antigo presidente criou?

Interessante, 
mas não sei se 
vou perder meu 
tempo justifi-
cando isso aí 
não. Já me deu 
muita dor de 
cabeça...

Não faça isso! Se não justificar receberá 
uma multa. Mesmo com toda dor de 
cabeça, a lei exige a cobrança. dinheiro??!!! Mas já 

pago tanta coisa!

Vou justificar agora mesmo!

Calma... O COREN-SP não quer seu dinheiro, 
quer apenas que a gente regularize a situação. 
Basta justificar que tudo ficará certo e sem 
custos. A justificativa é de graça. Nem precisa 
comprar selo para a carta!

Quem quiser mais rapidez pode justificar 

pela internet, no site do COREN-SP: 

www.coren-sp.gov.br

Recado para quem não votou ou não conseguiu votar nas 
eleições do COREN-SP no ano passado

Você se lembra das eleições 
do COREN no ano passado? 

Pelo menos isso, né?

Mais ou menos... 

Essa decisão foi irregular. O 
COREN é um conselho e não 
podem ser tomadas decisões 
pessoais. Tanto que o COFEN 
já notificou formalmente a 
irregularidade e hoje o 
COREN-SP está obrigado a 
consertar a situação deixada 
pela antiga gestão.

Foi. O presidente 
do COREN da época 
garantiu que quem 
não votou não 
precisaria 
justificar.

Ô! Que confusão... Filas, demora... 
Teve até gente que nem conseguiu 
votar e foi embora!


Dúvidas ligue para
(11) 3225.6372

Prezado Profissional da Enfermagem,

Por determinação do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN), todos os profissionais de Enfermagem que 

estavam obrigados a votar no dia 11/09/2011 e não o 

fizeram deverão justificar a ausência 
até o dia 31/12/2012, nos termos da 

Resolução do COFEN Nº 430/2012.

Em vista da determinação acima, a atual gestão do 

COREN-SP (2012-2014) solicitou ao COFEN que os profissio-

nais de São Paulo fossem desobrigados da apresentação da 

justificativa, tendo em vista a gestão anterior (2008-2011) 

ter dispensado os eleitores que não votaram nas eleições 

do dia 11/09/2012 da apresentação da justificativa, 

conforme comunicado veiculado, via site da instituição, no 

dia 12/09/2011.

Entretanto, o COFEN afirmou que a conduta da gestão 

anterior (2008-2011) foi IRREGULAR, pois compete 

exclusivamente ao ente federal, como órgão superior e 

gestor do sistema COFEN-CORENs, regular o processo 

eleitoral da autarquia (Art. 8°, IV, Lei n° 5.905/73 e art. 

22, V, Regimento Interno do COFEN), sendo, portanto, a 

dispensa do dever de justificar a não votação, ato 

privativo do Plenário do COFEN, configurando vício 

de competência o ato praticado pela gestão 

anterior (2008-2011) do COREN-SP.

A Resolução do COFEN N° 355/2009 estabelece em 

seu artigo 29 que "ao eleitor que deixar de votar 

sem justa causa incorrerá multa na quantia 

equivalente ao valor atualizado de uma anuidade 

de seu nível profissional". O §1º estabelece que, 

"ocorrendo motivo justificável, o profissional 

comprovará suas razões ao COREN de sua 

jurisdição, no prazo de até 120 dias a contar da 

realização do pleito, prorrogável por igual 

período". E o §3º dispõe que se "considera justa 

causa o fato de o profissional residir em município 

que não possua mesa receptora de votos".

O COFEN, com a Resolução 430/2012 e a delibera-

ção de seu Plenário na 418ª Reunião Ordinária 

realizada em 24/08/2012 (PAD nº 478/2012), 

ampliou para até 31/12/2012 o prazo para que os 

profissionais de São Paulo que não votaram no dia 

11/09/2011 apresentem a sua justificativa sem 

aplicação de qualquer punição – multa.

Assim, a atual gestão do COREN-SP (2012-2014), em 

obediência à determinação do COFEN e visando que 

os profissionais da Enfermagem do estado de São 

Paulo não sejam punidos com multa no valor de uma 

anuidade, conclama a todos os profissionais de 

Enfermagem que não votaram na última eleição a 

apresentar a devida justificativa eleitoral até 

31/12/2012. Se você NÃO VOTOU nas eleições do 

COREN-SP realizadas em 11/09/2011, preencha o 

formulário na página ao lado e envie pelo correio. 

Não é necessário selar. Todo o procedimento é 

gratuito. Se preferir, entre no site www.coren-

sp.gov.br e preencha o formulário eletrônico para 

justificar sua ausência.

Mauro Antônio Pires Dias da Silva

Presidente do COREN-SP
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Dobre aqui

Dobre aqui

JUSTIFICATIVA:
Com base no parágrafo 1º do artigo 29 do Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem,  combinado com o artigo 2º da Resolução Cofen 430/2012, declaro que 
deixei de votar nas eleições de 11/09/2011, pelo seguinte motivo (assinale com um X):
(   ) Tumulto no local da votação.
(   ) Fui informado pelos organizadores da eleição que não precisava votar.
(   ) Não fui liberado pelo meu empregador.
(   ) Outros  (especi�car) 

Declaro para os devidos �ns de Direito que as informações aqui prestadas são verídicas, �cando sujeito às penalidades cabíveis se constatada falsidade na presente declaração.

NOME COMPLETO: CPF: 

CATEGORIAS EM QUE NÃO VOTOU: 
(   ) I – Enfermeiro   (  ) II – Técnico/Auxiliar de Enfermagem

Nº INSCRIÇÃO NO COREN-SP: 
I – Enfermeiro: ____________________________________
II – Técnico/Auxiliar: ________________________________

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
Justi�cativa de Ausência Eleitoral – 09/11/2011






Cole  aqui

Dobre aqui


