
Eleições 2014

Atenção! 
Eleições do 
COREN-SP 
já têm data 
definida

O COFEN – Conselho Federal de Enfermagem defi-
niu a data das próximas eleições para os Conselhos 
Regionais de Enfermagem. Os cerca de 1,5 milhão 

de profissionais de Enfermagem inscritos em todo o País vão 
escolher os novos componentes do Plenário no dia 13 de se-
tembro deste ano, um sábado. Só no COREN-SP as eleições 
devem mobilizar qause 430 mil profissionais. A data oficial 
das eleições visando à composição dos plenários para o triê-
nio 2015-2017 foi definida pela Decisão COFEN 167/2013.
De acordo com o Código Eleitoral do sistema Cofen/Corens 
(Resolução Cofen nº 355/2009), a definição da data das elei-
ções serve de parâmetro para o início do processo eleitoral. O 
Código também estabelece que as eleições devem ser realiza-
das simultaneamente em todo o País.
O voto é secreto e obrigatório a todo o profissional inscrito 
no COREN, sendo um direito de todos que possuem inscrição 
definitiva ou remida. 
Em relação ao processo eleitoral, o profissional que detém 
inscrição definitiva e inscrição secundária só poderá votar e 

ser votado no Estado onde possui inscrição definitiva prin-
cipal. Já o profissional de Enfermagem que é registrado em 
mais de um quadro profissional deverá exercer o voto em to-
dos eles.
Os conselheiros que estiverem exercendo mandatos no Con-
selho Federal e nos Conselhos Regionais de Enfermagem po-
derão ser reeleitos para um único período subsequente. Nas 
eleições para o COREN, as chapas serão organizadas sepa-
radamente, sendo uma para o Quadro I, composta por Enfer-
meiros, e outra para os Quadros II e III, composta por Técni-
cos e Auxiliares de Enfermagem, sendo que votarão em cada 
chapa somente os eleitores inscritos nos respectivos quadros 
profissionais que os compõem. 
Vale ressaltar que a presente notícia cumpre o disposto no ar-
tigo 6º do Código Eleitoral, que determina a ampla divulgação 
das eleições com antecedência mínima de trinta dias da publi-
cação do Edital nº 1, documento que trará as regras básicas 
do pleito, cuja publicação ocorrerá entre 13 de março e 13 de 
abril. 
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