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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 

 

CREA BA: O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

(CREA-BA) é uma autarquia pública federal que regulamenta e fiscaliza 

o exercício dos profissionais de engenharia, agronomia, geologia, 

geografia e meteorologia, no nível superior, além de técnicos e 

tecnólogos. Este Conselho está vinculado ao Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia – CONFEA. 

 

Crea Jr-BA: O Crea Jr-BA é um programa do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do estado da Bahia que pretende promover a 

aproximação entre o sistema CONFEA/CREA e as instituições de Ensino 

superior e médio, estreitando a relação com os estudantes dos cursos da 

área tecnológica. É também uma maneira direta de falar com os 

estudantes e coordenadores de curso sobre assuntos relevantes como: A 

regulamentação da sua profissão; As atribuições profissionais; Ética e 

responsabilidades profissionais; A dinâmica do mercado e a interação 

com a sua profissão; O contato com profissionais e atividades; Incentivar 

o seu potencial de liderança.  

As atividades organizadas são voltadas para a valorização 

profissional, divulgação do Sistema CONFEA/CREA e formação de jovens 

lideranças, com a realização de seminários, palestras, minicursos, visitas 

técnicas, banco de estágios e ações sociais, visando o incremento da 

formação de seu público e colaboradores. 

 

MISSÃO: Contribuir para a integração e formação de profissionais, 

conectando-os ao sistema CONFEA/CREA, a fim de transformar o 

exercício ético legal das suas áreas de atuação em prol de uma melhor 

sociedade. 

VISÃO: “Em 2020, seremos um programa reconhecido pelos 

associados, pelo sistema CONFEA/CREA e mercado de trabalho como 

uma plataforma de desenvolvimento de futuros profissionais da área 

tecnológica.” 

VALORES: Ética profissional, valorização a formação, liderança, 

inovação, compromisso com a sociedade, integração. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O Núcleo Vitória da Conquista do Crea Jr-BA torna público o Edital 

de Eleições do Corpo Representativo da Gestão 2020 com os seguintes 

cargos para o Centro Universitário UniFTC: 

 

- Representante de IES; 

- Representante de IES Adjunto. 

 

Os cargos serão exercidos pelo eleito a partir da divulgação dos 

resultados até 31 de dezembro de 2020. 

 

PROCESSO DE CANDIDATURA 

 

 Os interessados aos cargos de Representante de IES ou 

Representante de IES Adjunto necessitam fazer parte do Corpo de 

Associados do Crea Jr-BA para estarem aptos ao pleito (link para 

associação: https://goo.gl/FxyBqt). 

 É vetada a candidatura de qualquer um dos membros para mais de 

um cargo, sendo que, em caso de envio duplo de proposta será 

considerada a candidatura que ocorreu por último. 

É permitida apenas uma reeleição para o cargo. 

 O interessado deverá elaborar uma carta de interesse com no 

máximo 4 páginas e contendo os seguintes itens: 

Nome Completo:  

Foto: 

Cargo de Interesse: 

Histórico do Candidato (experiências pessoais, profissionais e/ou 

acadêmicas): 

Resultados atingidos no Crea Jr-BA (Se já participou de atividades do 

programa ou o que conhece do programa): 

Propostas para o cargo (como espera poder contribuir caso seja 

eleito): 

Conclusão: 
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- A carta de interesse deve ser enviada para 

“sdb.creajrba@gmail.com” com o assunto: “[ELEIÇÕES] [NOME DO 

CARGO] Nome e sobrenome do Interessado” e em anexo ao e-mail deve 

constar a carta de interesse do candidato em PDF seguindo o modelo 

enviado anteriormente.  

- A Carta deve ser enviada a partir do dia 21/09/2020 até o dia 

28/09/2020 as 23:59. As cartas que forem enviadas fora do prazo serão 

automaticamente desconsideradas. 

 

 

PROCESSO ELEITORAL 

- O Crea Jr-BA Núcleo Vitória da Conquista é inteiramente responsável 

pela divulgação de todo Processo Seletivo em suas redes sociais. 

- O Crea Jr-BA Núcleo Vitória da Conquista tem total responsabilidade 

pela divulgação dos candidatos ao Corpo de Associados através das 

suas redes sociais. 

- Os candidatos poderão divulgar suas propostas entre os associados 

dos seus respectivos cursos entre os dias 29/09/2020 e 30/09/2020. Vale 

ressaltar que a divulgação por parte dos candidatos deverá ser apenas 

sob a forma de redirecionamento do que já foi divulgado pelo Crea Jr-

BA. 

- Não será permitido o uso de procuração no exercício do voto, sendo 

que cada associado tem direito a um voto. 

 

-   -   A Votação (Dia 01/09/2020) deverá ser feita através de formulário 

on-line disponibilizado pelo Crea Jr-BA Núcleo Vitória da Conquista a 

partir da escolha de um dos candidatos, da escolha da opção “branco” 

ou da escolha da opção “Nulo”. 

-    Será considerado eleito, o candidato que obter a maioria simples dos 

votos gerais, em caso de 50% + 1 dos votos computados serem em 

candidatos. Em caso de empate o voto de qualidade para 

Representante de IES ou Representante de IES Adjunto o voto de 

qualidade será proferido pela Coordenadoria Executiva do núcleo. 

-     O resultado da eleição será divulgado no dia 03/10/2020. 
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- Caso não haja candidato a algum cargo, os Coordenadores Gerais 

de Núcleo irão indicar alguém para o cargo com até 72 horas uteis, após 

o processo eleitoral. 

- Qualquer caso omisso a este edital deverá ser questionado aos 

Coordenadores Regionais vigentes. 

 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

(Retirado do Regimento Interno do Crea Jr-BA) 

 

Art. 34. Compete ao Representante e ao Representante Adjunto das IESs:  

I - solicitar ações em sua IES junto aos Coordenadores do Núcleo;  

II - representar sua IESs no Núcleo do Crea Jr-BA e na Comissão 

Acadêmica;  

III - responsabilizar-se pela execução das atividades do Crea Jr-BA que 

serão realizadas na IES que está representando;  

IV – construir e coordenar o plano de trabalho da sua IES, junto com os 

representantes de cursos;  

V – coordenar e ter o voto de minerva nas reuniões com os representantes 

de cursos da sua IES;  

VI – participar do Coletivo da Modalidade em que se inserir;  

VII – ter direito a voto nas reuniões do Núcleo e da Comissão Acadêmica;  

VIII – organizar e conduzir as eleições dos Representantes de cursos em 

sua IES;  

IX – ter direito a votar e ser votado nas eleições de representantes da 

coordenação da sua modalidade, do Núcleo e da Coordenação 

Regional de Núcleo, respeitados os limites deste regimento e dos editais 

específicos, no que couber.  

Parágrafo único. Cabe ao Representante Adjunto substituir o 

Representante Titular em sua ausência e acompanhá-lo nas reuniões 

com representantes dos cursos da IES que representam, atuando na 

secretaria, confecção e guarda de atas. 

 

Vitória da Conquista, 21 de setembro de 2020. 

 
 Priscila Silva dos Santos 

Coordenadora Regional de Núcleos 

Núcleo Vitória da Conquista 

Crea Jr-BA Gestão 2020 
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