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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 8ª REGIÃO 
Avenida São José, 699, - Bairro Cristo Rei, Curi�ba/PR, CEP 80050-350 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�ps://crppr.org.br/ 
  

EDITAL Nº CRE 002/2022/2022

Processo nº 570800231.000019/2022-01

O Conselho Regional de Psicologia (CRP) da 08ª Região, por meio da Comissão Regional Eleitoral
cons�tuída na Assembleia-Geral Extraordinária realizada no dia 21/01/2022, em conformidade com a Lei
nº 5.766/71 e a Resolução CFP 005/2021, torna público procedimento de apresentação de chapas pré-
inscritas durante o XI Congresso Regional da Psicologia do Paraná, a ser realizado nos dias 09 e 10 de abril
no Hotel Pestana em Curi�ba-PR, situado na Rua Comendador Araújo, 499, Batel – Curi�ba-PR.

 

Art. 1º - Serão apresentadas as chapas pré-inscritas para concorrer ao processo eleitoral que definirá o
plenário do Conselho Regional de Psicologia do Paraná – gestão 2022-2025 durante o XI Corep.

 

§ 1º - Serão apresentadas as chapas que atenderem o disposto no Regimento Eleitoral (Resolução
CFP 005/2021) e no Edital de Convocação CRE 001/2022 em relação aos procedimentos de pré-
inscrição;

§ 2º - A apresentação ocorrerá apenas e tão somente no dia 10 de abril de 2022, às 17h15, após
cumprida a formalidade exigida para a pré-inscrição;

§ 3º - A apresentação consis�rá na leitura do nome de todas(os) as(os) 30 componentes das chapas;

§ 4º - Além da leitura dos nomes de seus integrantes, será facultada a cada chapa pré-inscrita o uso
da palavra por até cinco minutos não prorrogáveis por sua(seu) encabeçadora(or) ou componente
por ela(ele) designada(o) para breve apresentação da intenção de concorrer ao pleito.

 

Curi�ba, 07 de abril de 2022.

 

Suzete Ferreira dos Santos

Presidente - COMISSÃO REGIONAL ELEITORAL

Conselho Regional de Psicologia da 8ª Região

 

Documento assinado eletronicamente por Suzete Ferreira dos Santos, Usuário Externo, em
07/04/2022, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.cfp.org.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0531426 e
o código CRC 4EAC7BFE.
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