
Modelo de Ata de Eleição para a formação da Comissão de 
Ética de Enfermagem

Timbre da instituição

ATA DA ELEIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DE 
ENFERMAGEM DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DA INSTITUIÇÃO 
(Identificação da Instituição)

Aos xxxx dias do mês de xxxxxx de dois mil e xxxx, às xxxx horas no 
(local da instituição da realização da eleição), sito à (endereço completo 
por extenso, incluindo Estado, cidade e CEP), reuniram-se os membros 
da Comissão Eleitoral para a eleição da formação da Comissão de Ética 
de  Enfermagem: (nome dos membros participantes, seguidos das  
respectivas funções, em letra maiúscula), e das seguintes testemunhas: 
____ e ____ para a realização da eleição, com ___ profissionais de 
enfermagem aptos a votar, sendo ___ Enfermeiros – Obstetriz, __ 
Técnico de Enfermagem, __Auxiliar de Enfermagem, com os seguintes 
profissionais candidatos: (nome completo, inscrição profissional e 
categoria profissional). Foram confeccionadas ___ cédulas impressas 
e rubricadas pelos membros da Comissão Eleitoral, onde o pleito 
ocorreu no dia _/__/_ das __ às ___ horas, e no dia _/_/__ das __ às 
__ horas, não tendo ocorrências ou tendo as seguintes ocorrências 
(descrever)__. Após a realização do pleito, foram contabilizadas __ 
cédulas não utilizadas; foram verificadas a presença de __ profissionais 
eleitores, ___ profissionais de enfermagem que se abstiveram de votar. 
Imediatamente após o termino do pleito, foi realizada a apuração dos 
votos, com a presença das seguintes testemunhas __ e __ e dos seguintes 
profissionais candidatos___onde foi computado o seguinte número de 
votos: __ votos em branco, ___ votos nulos, __ total de votos válidos; 
onde para o Quadro I, obtiveram os seguintes números de votos: 
profissional candidato____ nº__ votos, profissional candidato___ n° 
__ votos, (...). Para o Quadro II: profissional candidato___ n°__ votos, 
profissional candidato__ n°___ votos (...). Houve empate ___ e após 
o desempate ___ e mediante o quantitativo de votos foram eleitos 
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os seguintes profissionais: efetivos ___ e respectivos suplentes (se 
houver) ___. Ao término da apuração não houve/ houve manifestação 
de inconformismo com o resultado da eleição (se houve, descrever o 
inconformismo e os dados do(s) profissional(is) que se manifestaram. 
Nada mais havendo a tratar, às xxx horas e xxx minutos foi  encerrada 
a reunião da Comissão Eleitoral e lavrada a presente Ata, assinada por 
mim, ____secretário(a) desta Comissão Eleitoral, e demais membros 
da Comissão Eleitoral presentes na  reunião.

_____________________________________________________
Assinatura e carimbo do presidente,

secretário e membros da Comissão Eleitoral 
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