
 
 

 

 

 

EDITAL Nº 3/2021 – COREME/ UFSB – ELEIÇÃO PARA COORDENADOR E VICE-COORDENADOR 

 
Conforme resolução nº 2 de 3 de Julho de 2013 da Comissão Nacional de Residência Médica, 

Secretaria de Educação Superior, sobretudo o disposto nos artigos 4º e 16º, o Coordenador da 

COREME e a Comissão Eleitoral fazem saber o que segue: 

 

1) Estão abertas as inscrições para o cargo de Coordenador e Vice Coordenador da COREME. 

2) As Eleições serão realizadas no dia 11 de maio de 2021. Na CEAME, com início às 18h e 

término às 20:00h. 

3) As candidaturas, em chapas compostas para as duas funções, deverão ser inscritas até o dia 

30 de abril de 2021, junto à diretoria vigente, ou enviar para o e-mail da coreme:  
coremeufsb@gmail.com 
4) O colégio eleitoral será composto por representantes conforme abaixo relacionados.  

5) A votação será realizada em primeira chamada, às 18:h, com maioria absoluta dos membros 

com direito a voto e em segunda, trinta minutos após, com qualquer número de membros 

votantes. 

6) Os mandatos do Coordenador e do Vice Coordenador terão duração de 2 (dois) anos, sendo 

permitida uma recondução sucessiva ao cargo, por eleição. 

7) A eleição será presidida pelo Coordenador da COREME em exercício que, em caso de 

empate entre candidatos, terá voto de qualidade. 

8) O voto será presencial, secreto, facultativo, em cédula única contendo o nome dos 

candidatos das chapas inscritas, Coordenador e Vice Coordenador, por ordem de inscrição. 

Vetado o voto por procuração. 

9) As cédulas conterão a rubrica de todos os membros da Comissão Eleitoral. 

10) Os votos serão depositados em urna própria e serão escrutinados pela Comissão Eleitoral 

logo após o término da votação. Representantes das chapas inscritas poderão acompanhar a 

contagem dos votos, sem direito a manifestação. 

11) O resultado da Eleição será anunciado pelo Coordenador da COREME que assinará a ata da 

eleição juntamente com a Comissão Eleitoral.  

Obs: Requerimento da inscrição da chapa em anexo.  

Teixeira de Freitas, BA, 21 de abril de 2021 

 

                                                

mailto:coremeufsb@gmail.com


 
 

                                                               Evan Pereira Barreto 
                                                             Coordenador da COREME 
                                                                     SIAPE: 3068549 
  

Comissão Eleitoral: 
Profº Evan Pereira Barreto  
Profª Laila Cheibub Costa Rodrigues       -              
Profª  Adriana Pereira de Lacerda  
Profª Marcia Maria Dos Santos De Moraes 
Discente: Olavo Granjeiro de França Lins                 
 

 

 

 

 

PROCESSO ELEITORAL DA COORDENAÇÃO E VICE COORDENAÇÃO DA 

COREME/ UFSB 2021 / 2023 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA Nº _____ 

 

__________________________________________________________________________ 

(nome completo do concorrente à Coordenador) 

RG nº _______________________________________________________________________,  

CPF nº ______________________________________________________________________,  

CRM nº ______________________________________________________________________. 

__________________________________________________________________________ 

(nome completo do concorrente à vice coordenador) 

RG nº _______________________________________________________________________,  

CPF nº ______________________________________________________________________,  

CRM nº ______________________________________________________________________. 

representantes da Chapa (Nome da Chapa)  –_______________________________________ 

vêm requerer junto à COREME/ UFSB a inscrição da referida chapa para participação no pleito 

eleitoral de 2021/2023, conforme o Edital nº1/2021, em consonância com a resolução nº 2 de 

3 de Julho de 2013. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Teixeira de Freitas, ____/ _____/ 2021 



 
 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Concorrente à Coordenador 

_____________________________________________ 

Assinatura do Concorrente à Vice Coordenador 

 


