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CHEK-LIST PARA REGISTRO DE CANDIDATURA 
(Conforme exigências do regulamento Eleitoral – art. 10, 12 e 28) 
O requerimento de inscrição a ser protocolado pessoalmente pelo candidato ou procurador, no período de 07 a 20 de 
janeiro de 2014, dias úteis, das 12h às 18h, somente na sede do CRF/MS: 
 
I. ficha de inscrição específica padronizada pelo CFF devendo o candidato ou seu procurador com poderes específicos 
assiná-la na presença do empregado do CRF/MS designado pelo Presidente do CER/CRF/MS; 
(o formulário será disponibilizado para preenchimento e assinatura in loco no ato do comparecimento para registro da 
candidatura) 
II. Cópia da carteira ou da cédula de identidade profissional;  
III. Envio por meio do correio eletrônico eleicoes@crfms.org.br e/ou gexcrfms@crfms.org.br do arquivo digital, contendo 
uma foto unificada dos 04 (quatro) membros da chapa composta, tamanho 230 pixels de largura por 170 pixels de altura, 
para fins de divulgação no boletim eleitoral e inserção na cédula de votação. 
IV. Certidão negativa de antecedentes criminais expedidas pelos foros da Justiça Federal e Estadual dos locais de 
residência do candidato (em atendimento ao art. 12, alínea “d” Resolução. 569/12); 
V. Certidão fornecida pelo CRF/MS em que conste que o (a) candidato (a) possua registro de inscrição definitiva ativa no 
CRF/MS, com especificação da data de registro, que não possui débitos junto ao departamento de tesouraria e não 
encontra-se  cumprindo penalidade ética suspensiva; 
(o formulário para solicitação da certidão negativa descrita no item IV e V encontra-se disponível para download na 
página eletrônica do CRF/MS http://www.crfms.org.br/eleicoes/eleicoes-2014). O candidato deve preencher o formulário 
e protocolizar junto ao CRF/MS. A certidão será emitida com prazo máximo de 01 (um) dia após a solicitação; 
VI. Texto de livre redação da chapa para divulgação em boletim das eleições, contendo até 800 caracteres, sendo vedada a 
citação de terceiros ou conotação imprópria ao objetivo eleitoral. 
(o formulário será disponibilizado para preenchimento e assinatura in loco no ato do comparecimento para registro da 
candidatura) 
VII. Documento assinado pelo candidato, em que o mesmo declare ter ciência acerca do cronograma eleitoral, além do 
recebimento do protocolo de inscrição; 
(o formulário será disponibilizado para preenchimento e assinatura in loco no ato do comparecimento para registro da 
candidatura) 
O CRF devolverá, devidamente protocolada, uma das vias do requerimento de inscrição. 
 
*** O registro de candidatura por procuração expedida pelo Outorgante, deverá conter no mínimo os seguintes poderes 
para representação junto ao CRF/MS: 
Preenchimento da ficha de inscrição com seus respectivos dados cadastrais, firmar assinatura nos documentos que forem 
necessários, pedido de certidões negativas, redigir texto para boletim eleitoral, enfim, tudo mais que necessário para 
atender os requisitos do Edital nº 004/2013 – DOU 23/12/2013 e Edital CRF/MS 001/2014 para fins de registro de 
candidatura de chapas para as funções públicas de Diretoria do CRF/MS em mandato complementar 2014/2015.    
 

As inscrições dos interessados deverão ser feitas em chapas completas 
(Presidente, Vice Presidente, Tesoureiro e Secretário Geral), compostas 
somente por conselheiros regionais com mandato abrangente ao biênio 
2014/2015, até às 18:00 do dia 20 de janeiro de 2014, na sede do CRF/MS; 
 
Não serão aceitos registros de candidaturas com documentos faltantes. O 
Os (as) candidatos (as) devem apresentar todos os documentos contidos 
no presente check list; 
 
Os demais requisitos necessários para homologação de candidaturas, 
serão conferidos pela Comissão Eleitoral Regional junto aos registros de 
cada profissional no CRF/MS;  


