
     

ELEIÇÃO CFM 2014 – COMO VOTAR 

Doutor(a), informe-se sobre o processo eleitoral: 

•Serão eleitos 1 conselheiro efetivo e 1 suplente, que tomarão posse em 1º de outubro deste ano. 

•São 5 as chapas inscritas:  

CHAPA 1 – Novo CFM 

CHAPA 2 - Renovação com Experiência  

CHAPA 3 - Coragem e Ação  

CHAPA 4 - Oposição com Inovação 

CHAPA 5 - Valorização Médica 

As propostas das chapas estão no site do Cremesp em http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=NoticiasC&id=3319 

•A eleição será exclusivamente por correspondência. 

•O material eleitoral já foi enviado para os médicos, no endereço de correspondência cadastrado junto ao Cremesp. 

•O voto deve ser devolvido pelos Correios, preferencialmente até o dia 20/08, sendo que somente serão validados os 

votos que chegarem ao CREMESP até as 17h00, do dia 27/08, por intermédio dos Correios. 

•O material eleitoral enviado é composto de Papeleta de Identificação, Cédula de Votação, Envelope Exclusivo para 

Cédula Eleitoral (com a parte interna azul) e envelope Carta-Resposta. 

 

 

 

KIT ELEITORAL 

O médico receberá o material eleitoral pelos 

Correios. 

 

 

O Kit é composto de Cédula de Votação, Envelope Exclusivo 

para Cédula Eleitoral (com a parte interna azul), Envelope Carta- 

Resposta e Papeleta de Identificação (juntamente com as 

instruções). 

 

 

http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=NoticiasC&id=3319


     

 Quem vota: 
• O voto será obrigatório para os médicos brasileiros natos ou naturalizados, regularmente inscritos. É 

facultativo para maiores de 70 anos. 

 

 
 Médicos em débito: 

 Somente serão válidos os votos dos médicos que estiverem quites com o Cremesp ou efetuarem  o 

pagamento de seus débitos até o dia 26/08/2014, por meio de boleto, ou até 27/08/2014 pessoalmente 

na Sede do CREMESP, das 9h00 às 18h00. 
 

 Para consultar a regularidade financeira, acesse o Site do Cremesp – Área do Médico – Boletos. 
 

 Veja como votar: 
• Marque a opção de voto na cédula eleitoral preenchendo, com caneta azul ou preta, todo o 

espaço do círculo correspondente à chapa escolhida; 
 

• Coloque a cédula eleitoral no Envelope Exclusivo para Cédula Eleitoral e lacre; 
 

 

 
 Importante: Recorte e assine a Papeleta de Identificação, colocando-a no envelope Carta-Resposta, juntamente 

com o Envelope Exclusivo para Cédula Eleitoral lacrado;  

 

 

 



     

• Entregue o envelope Carta-Resposta, o mais rápido possível, no guichê de atendimento de qualquer agência ou 

deposite-o em qualquer caixa de coleta dos Correios. Não é necessário selar nem registrar a carta.  

•Atenção: Os Correios não emitem recibo de entrega do voto, pois o envio será pago pelo Cremesp.  

 

 
Preencha a Cédula Eleitoral e coloque dentro do 
Envelope Exclusivo para Cédula Eleitoral (com a parte 
interna azul). Não esqueça de fechar o envelope. 

 

 
Destaque a Papeleta de Identificação das instruções do 
voto. Assine e coloque, juntamente com o Envelope 
Exclusivo para Cédula (devidamente lacrado), dentro da 
Carta Resposta. 

 

 
 
Lacre a Carta Resposta e entregue, preferencialmente, até o dia 20/ago, no guichê de atendimento de qualquer 
agência dos Correios ou deposite em uma caixa de coleta. Não é necessário selar nem registrar a carta. 
 

 
 
 
Atenção: Postar o seu voto, preferencialmente, até o dia 20/08, sendo que somente serão validados os votos que 

chegarem no CREMESP até às 17h00, do dia 27/08, por intermédio dos Correios. 


