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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇAO CREF14/GO-TO 2018 

 

 

 A Diretoria do Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região – CREF14/GO-TO, em 

cumprimento à Resolução nº 064/2018/CREF14 GO-TO, do dia 24 de maio de 2018, que dispõe 

sobre o Regimento Eleitoral do CREF14/GO-TO, para as Eleições de 2018, faz saber a todos os 

Profissionais de Educação Física registrados neste Conselho, que a eleição de 14 (quatorze) 

Membros do CREF14/GO-TO, realizar-se-á no dia 26 de Setembro de 2018, das 08 às 17 horas, 

na Sede deste Conselho Regional, situado na Avenida T-3, nº 1855, nas dependências do Clube 

Oásis, Setor Bueno, Goiânia/GO, CEP: 74.215-110. A nominata dos Profissionais de Educação 

Física aptos a votar estará disponível, a partir de 30 de maio do corrente ano, na página 

eletrônica do CREF14/GO-TO. Somente poderão exercer o direito ao voto, os Profissionais que 

atenderem aos requisitos legais e estatutários, notadamente os do art. 4º do Regimento 

Eleitoral do CREF14/GO-TO. A lista contendo todas as chapas registradas no CREF14/GO-TO será 

encaminhada para publicação no Diário Oficial da União no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 

deferimento das chapas ou da data da decisão que julgar o último recurso interposto, bem como 

veiculada na página eletrônica do CREF14/GO-TO, qual seja, www.cref14.org.br. A data de 

abertura para registro das chapas será dia 30 de maio do corrente ano, encerrando-se, 

impreterivelmente, às 17 horas do dia 28 de julho do corrente ano. O Profissional poderá optar 

pelo voto por comparecimento pessoal ou através de carta-voto por correspondência, correios. 

 

 

Goiânia, 24 de maio de 2018 

 

Jovino Oliveira Ferreira 

Presidente 

CREF 000598-G/GO 

 

 

 

 

Publicado no Diário Oficial da União dia 24 de maio de 2018. 


