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ELEIÇÕES COMPLEMENTARES

CER-RN empossa Diretoria Executiva e Conselheiros Regionais do CRT-

RN para Gestão 2022-2026

 Conselho Regional dos Técnicos OIndustriais do Rio Grande do Norte 

realizou no úl�mo sábado, 25 de junho, a 

solenidade de posse para os eleitos no pleito de 26 

de abril para a Diretoria Execu�va do CRT-RN e 

Conselheiros Regionais (�tulares e suplentes). A 

cerimônia de posse foi conduzida pela Comissão 

Eleitoral Regional do RN (CER-RN), composta pelo 

Coordenador, Wenderson Márcio Moura de Assis; 

o Coordenador Adjunto, Oldair Arruda Felipe e o 

suplente, Leandro Allan Carvalho de Oliveira 

Gomes. A solenidade aconteceu no Hotel Villa 

Oeste, na cidade de Mossoró, e contou com a 

presença do coordenador da junta dire�va do CFT, 

Wilson Wanderlei Vieira, bem como, presidentes 

de outros regionais, a saber: João Ba�sta Souza 

(CRT-02) e Nilson da Silva Rocha (CRT-MG), que 

também é o coordenador do fórum de presidentes 

no sistema CFT/CRT's. Além da Conselheira Federal 

do CRT-MG, Daise Lopes de Carvalho. Também 

es�veram presentes:  o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás - Nordeste Setentrional (AEPET-

NS), William Maribondo Vinagre Filho, e do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN), representado pelo Diretor de Administração do Campus Mossoró, Francisco Bento Guerra.

Está chegando o momento de par�cipar das 

eleições complementares! 

A eleição para a Diretoria Execu�va do Conselho 

Federal dos Técnicos Industriais (CFT) está marcada 

para o dia 16 de agosto com a posse dos eleitos 

prevista para o dia 2 de setembro de 2022.

Par�cipe!

QUEM VOTA?
Estão aptos a votar todos os técnicos industriais 
registrados no Sistema CFT/CRT's em dia com 
suas anuidades.

Presencialmente nos locais de votação que serão 
divulgados e disponibilizados posteriormente.

COMO VOTAR?



CERIMÔNIA DE POSSE DO CRT-RN

O exercício dos cargos tanto da Diretoria 

Execu�va (Presidente; Vice-presidente; Diretor 

Administra�vo; Diretor Financeiro e Diretor de 

Fiscalização e Normas) quanto de Conselheiros é 

de caráter honorífico (que confere consideração e 

respeito, independentemente de qualquer 

vantagem material). 

Diretoria Execu�va

Conforme o Regimento Interno do CRT-RN, a 

Diretoria Execu�va tem por finalidade a gestão 

administra�va, financeira e ins�tucional, tendo 

como obje�vos - dentre outros - fortalecer a 

relação com o plenário, com o sistema de ensino, 

com as en�dades representa�vas, com todos os 

n íve i s  de  governo  e  com a  soc iedade, 

estabelecendo a integração para o melhor 

funcionamento do conjunto CFT/CRT's.

Conselheiro

É o profissional eleito como representante dos 

técnicos industriais do Rio Grande do Norte, em 

conformidade com a Lei  13.639/2018 e 

provimentos do CFT. O mandato de Conselheiro 

�tular e seu suplente terá duração de quatro 

anos, sendo permi�da uma recondução para o 

mesmo cargo.
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