
Cartilha Eleitoral

Registro 
de Chapas
Entenda o fluxo de registro de 
chapa e a lista de responsabilidade

Público alvo: 
• Interessados em formar uma chapa 

para concorrer às eleições
• Integrantes que irão compor uma chapa eleitoral
• Responsáveis de chapa
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Passo a passo

Candidatos da chapa
devem compor a chapa

Responsável pela Chapa
deve ser candidato

Validado pela
CPE/CRA

com isso será possível editar
qualquer informação no portal,

 inclusive a alteração 
de integrante da chapa

Formulários disponíveis no site

votaadministrador.org.br

O pedido de registro da chapa 

deve ser enviado pelo responsável 

pela chapa entre 01/08 e 14/08

Pedido de 
Registro de Chapa

Preencher a declaração 
de responsável pela chapa

Preencher as 
declarações de candidato

Chapa

A seguir, você vai entender o passo a passo para que a chapa interessada 
em participar das eleições do Sistema CFA/CRAs seja registrada. Também 
será possível saber o papel de cada um nesse processo e quais requisitos 
são necessários para validar a chapa.
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Papéis

A chapa deverá definir quais serão:

 ˦ Responsável pela chapa | deve ser candidato
 ˦ Candidatos da chapa | devem compor a chapa

Pedido de Registro de Chapa

 ˦ Atribuído a: Responsável pela chapa

O pedido de registro de chapas deve atender aos seguintes passos:

Responsável pela chapa e os candidatos devem: 

 ˦ Preencher as declarações de candidato observando as ins-
truções de preenchimento

 ˦ Responsável pela chapa: Preencher a declaração de respon-
sável pela chapa observando as instruções de preenchimento
formulários disponíveis no site votaadministrador.org.br

 ˦ Acessar o sistema com credenciais de acesso (usuário e 
senha), de forma pessoal e intransferível, assumindo toda 
e exclusiva responsabilidade por elas.

Declaração de responsável pela chapa: 
Validada pela CPE/CRA com as informações 
disponibilizadas no votaadministrador.org.br

Declaração validada
Com isso será possível editar qualquer informação 
no portal inclusive a alteração de integrante 
da chapa.

O pedido de registro da chapa deve ser enviado pelo responsável 
pela chapa no prazo previsto no calendário eleitoral.

Ao incluir um candidato no site o responsável 
pela chapa terá de cumprir os requisitos:

 ˦ Possui declaração de integrante?
 ˦ Efetuou o vínculo com o responsável em 

sua declaração?
 ˦ Possui declaração completa?

Ao enviar o pedido de registro da chapa, o responsável pela 
chapa terá de validar as informações:

 ˦ Está com todas as vagas ocupadas?
 ˦ Respeita o limite máximo de 1/3 de membros com título 

diverso de administrador?
 ˦ Respeita o vínculo do título entre efetivo e suplente? 

adm com adm, tecnol com tecnol, dr com dr

Os procedimentos ajudam a diminuir o risco do registro da chapa 
passar por processo de impugnação.


