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Tribunal Regional Eleitoral do Ceará 

STI / COELE / SECAE - Seção de Apoio às Eleições 

ELEIÇÃO OAB-CE 2015 
 
 
 
 
 
 

NOME DA CHAPA PARA A 
URNA: 

                    

                              

                              

NÚMERO:                           

                              

FOTO:  SIM   NÃO                   
                              

ASSINATURA DO 
CANDIDATO: 

                    

 

 

 

Instruções de Preenchimento 

 

1 -  O preenchimento de todos os campos é obrigatório. 

2 - O formulário deve ser entregue somente impresso. 

3 - Conforme Portaria 01CE2015 : Art. 1º - De acordo com a versão posta à disposição da Comissão Eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE, na 

tela da Urna Eletrônica constará: o nome da chapa com no máximo 30 caracteres, foto do candidato a presidente no tamanho 5x7, em preto e 

branco, com fundo branco, número da chapa definido conforme preferência de ordem do protocolo, iniciando pelo número 10(dez). 

§1º - A chapa com pedido de registro protocolado deverá fornecer os dados tratados no caput deste artigo até o dia 30 de outubro de 2015, às 18 

horas, em formulário próprio (anexo a essa portaria) e em CD, no formato JPG, 256 tons de cinza e 161x225 pixels. 
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§2º - O nome da chapa deverá ser completo, contendo no máximo 30 (trinta) caracteres e aparecerá exatamente como escrito no formulário 

disponibilizado pela Comissão Eleitoral e publicado no site da OAB-CE, inclusive quanto à acentuação gráfica. Os espaços, hifens e pontos para 

abreviações, caso utilizados, serão tratados como caractere. 

§3º - A disposição numérica de cada chapa no campo de caracteres será definida respeitando a ordem de preferência do protocolo de cada chapa, 

sendo utilizado 2(dois) algarismos para o número da chapa. Neste campo não poderá conter caracteres não numéricos, utilizando somente os 

números no intervalo de 10 a 90, com exceção do número 88. 

4  - FOTO: Se existir foto colada para o candidato, assinalar SIM, caso contrário, se a chapa concorrer sem foto, assinalar NÃO. 

5  - ASSINATURA DO CANDIDATO: Todos os registros devem ser assinados por representante da comissão eleitoral. 

6  - Colocar apenas 1 caractere (inclusive espaço em branco, ponto, hífen etc.), em cada quadrícula. 


