
Eleições COREN-SP

Pela primeira vez os profissionais de Enfermagem do estado de São Paulo 
exercerão o direito de voto para escolha da próxima gestão do Conselho Re-
gional de Enfermagem sem precisar sair de casa. Assim como em outros 19 

estados, a votação para o plenário 2015-2017 dos conselhos será realizada no site 
www.votaenfermagem.org.br, entre 8h do dia 13 de setembro até as 8h do dia 14 de 
setembro de 2014.
O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) publicou uma cartilha explicativa 
sobre a votação deste ano. No documento, é assegurado que a eleição será realizada e 
auditada por empresas especializadas, contratadas pela autarquia.
Deverão votar os profissionais devidamente inscritos e adimplentes com suas anuida-
des até o dia 18 de julho de 2014, conforme a Decisão COFEN 104/2014.
O COFEN enviará a todos os profissionais, pelos Correios, uma senha provisória 
para votação. Por questões de segurança, é recomendável que essa senha seja alterada 
no site da votação, assim que for recebida. Essa senha é única, ficará salva no sistema 

Escolha dos representantes dos profissionais 
no COREN-SP será realizada pela internet, em 
site específico

Votação eletrônica

Quem está apto 
para votar:

Todo profissional de Enfer-
magem devidamente inscrito 
e em dia com suas anuidades 
até o dia 18 de julho de 2014, 
conforme Decisão COFEN n. 
0104/2014.

Central de 
Informações: 

Desde 25 de agosto está à 
disposição dos profissionais de 
Enfermagem o serviço de Call 
Center, que pode ser acessado 
pelo número 0800-6089040 
ou via webchat pelo endereço 
www.votaenfermagem.org.br, 
para auxílio aos eleitores.  O 
horário de atendimento é das 8h 
às 12h e das 14h às 18h. No dia 
da eleição, o atendimento será 
24 horas, iniciando às 8h do dia 
13 e se estendendo até as 8h do 
dia 14 de setembro.
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de votação e só poderá ser utilizada uma única vez para votar.
A Cartilha do COFEN ressalta que, caso algum profissional não 
receba a senha para votação, ele poderá gerar senha de votação 
pelo site da eleição, na opção “Recupere aqui a sua senha”, após 
confirmação de alguns dados pessoais. Caso não consiga recuperar 
a senha dessa forma, o profissional poderá ainda recuperar a senha 
dirigindo-se respectivo COREN e informando um número de celu-
lar (com DDD) e um endereço de e-mail válido.
O voto é obrigatório e o profissional que não votar receberá uma 
multa no valor de uma anuidade da categoria, caso não justifique 
seu voto, conforme determina o Art. 12 da Lei nº 5.905/73. A jus-
tificativa poderá ser realizada, desde a data da eleição até 30 dias 
após seu término, pelo site www.votaenfermagem.org.br. Após 
esse período, os profissionais deverão justificar o voto no site do 
COREN-SP (www.coren-sp.gov.br).
Desde o dia 25 de agosto, está disponível o serviço de call center, 
que poderá ser acessado pelo número 0800-6089040 (ligação gra-
tuita) ou via webchat, no site da votação. O horário de atendimento 
é das 8h às 12h e das 14h às 18h.
A previsão para divulgação do resultado é de uma hora após o tér-
mino das eleições em todos os estados, no mesmo site.

cHaPas Que concoRRem Às eleições:
Nas eleições para composição do Plenário do Conselho Regional 
de Enfermagem de São Paulo - COREN-SP para o triênio de 2015-
2017 estão concorrendo duas chapas para o quadro de enfermeiros/
obstetrizes e duas para os quadros de técnicos e auxiliares de En-
fermagem, conforme disposto ao lado: 

QuadRo i – enFeRmeiRos/obstetRizes:

Chapa 1 – “AVANÇAR TRANSPONDO LIMITES”, PORQUE 
JUNTOS SOMOS FORTES
Representada pelos profissionais Cleide Mazuela Canavezi e Juve-
nal Tadeu Canas Prado.

Chapa 2 – “CONTINUAR A PARTICIPAR PARA CONSOLI-
DAR”
Representada pelos profissionais Mauro Antônio Pires Dias da Sil-
va e Fabíola de Campos Braga Mattozinho

QuadRos ii e iii – técnicos e auxiliaRes de en-
FeRmagem

Chapa 1 – “AVANÇAR TRANSPONDO LIMITES”, PORQUE 
JUNTOS SOMOS FORTES
Representada pelos profissionais Silvio Menezes da Silva e Paulo 
Roberto Natividade de Paula

Chapa 2 – “CONTINUAR A PARTICIPAR PARA CONSOLI-
DAR”
Representada pelos profissionais Silvia Ferreira Bueno e Rosalvo 
Rozendo de Souza

 ● Data e horário da eleição: das 8h do 
dia 13 de setembro às 8h do dia 14 de 
setembro

 ● Acessar o site da eleição:
www.votaenfermagem.org.br

 ● Identificar-se (número de inscrição no 
COREN e/ou CPF);

 ● Fornecer a senha;

 ● Seleciona a Chapa em que deseja votar 
entre as exibidas pelo site;

 ● Confirmar o voto na Chapa selecio-
nada;

 ● O eleitor receberá um comprovante de 
votação.

OBS.: O profissional de Enfermagem 
inscrito em mais de uma categoria deverá 
efetuar o procedimento de votação por até 
três vezes, utilizando as respectivas senhas 
recebidas, nas três categorias profissionais 
(enfermeiro, técnico e auxiliar), conforme 
determina o Art. 8º, § 2º, do Código Elei-
toral dos Conselhos de Enfermagem.

Passo a passo para a votação: 
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