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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇOES DO CREA-JR-ACRE 

 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre, na pessoa do 

Coordenador Engenheiro Civil Giulliano Ribeiro da Silva, no uso das atribuições 

conferidas pelo Regimento do Crea- JR/AC, vem, por meio do presente CONVOCAR os 

estudantes de Engenharia,  para participar das Eleição do exercício 2019 do Crea-

JR/AC. 

Esta eleição será realizada no dia 27 de maio de 2019, na Sede do Conselho Regional 

de Engenharia Agronomia do Estado Acre Crea-Acre, localizada na Rua Isaura Parente 

3085, Conjunto Tangará  na Cidade de Rio Branco, Estado do Acre, iniciando as 09h e 

encerrando ao 13h. 

As chapas interessadas deverão preencher a ficha de inscrições para eleições, 

disponível no Site do Crea-Acre ou na Sede até o dia 20 de maio de 2019. A ficha de 

inscrição poderá ser encaminhada pelo e-mail gabinete@creaac.org.br ou entregue na 

Sede no Crea-AC no gabinete da Presidência.  

Os candidatos que pretenderem concorrer deverão se organizar em chapas, de forma 

que cada chapa contenha 06 (seis) candidatos aos cargos Coordenador Estadual, 

Coordenador Adjunto, Diretor Executivo, Diretor de Marketing, Diretor Financeiro e 

Diretor de Eventos. 

Os registros de candidatura de chapas serão homologados pela Comissão Acadêmica 

Eleitoral.  

Poderão votar o acadêmico devidamente filiado no CREA-Jr-AC. A filiação poderá ser 

feita a qualquer momento pelo Site do Crea-Acre www.creaac.org.br.  

No momento da votação deverá o eleitor ser filiado ao CREA-Jr-AC, ou apresentar 

documentos comprobatórios da instituição de ensino, como: declaração da instituição 

que comprove o vinculo com o curso de Engenharia e Agronomia, carteira de 

estudante, ou documentos afins.  

Estará impedido de tomar posse de seu mandato o acadêmico que deixar de 

apresentar os seguintes documentos: Declaração da Instituição de Ensino 

comprovando a regularidade da matrícula no seu curso, foto 3x4, Cópia do 

comprovante de endereço, RG e CPF.  

http://www.creaac.org.br/
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Os mandatos iniciar-se-ão sempre no primeiro dia 28 de maio de 2019, findar-se-ão 

sempre no dia 28 do mês de maio de 2020, perfazendo um total de um ano. 

E assim, para que se dê cumprimento, eu, Engenheiro Giulliano Ribeiro da Silva, 

Coordenador da Comissão do Crea-JR/AC deste Conselho, determino a publicação do 

presente Edital no website oficial do Conselho Regional de engenharia e Agronomia do 

Estado do Acre. 

 

 

Rio Branco 07 de maio de 2019. 

 

 

Coordenador da Comissão Crea-JR/A 

 

http://www.creaac.org.br/

