
 

 
   

EDITAL DE ESCOLHA DOS COLEGIADOS DOS NÚCLEOS DE BASE DO 
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - NUCRESS 11ª REGIÃO 

  
 

A Presidente do Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 11ª Região/PR, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais e em conformidade com deliberação da 
2ª Reunião Extraordinária de Conselho Pleno realizada no dia 19 de setembro de 2020; 
 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - TORNAR PÚBLICO o processo de escolha dos colegiados dos Núcleos de 
Base do Conselho Regional de Serviço Social - NUCRESS 11ª Região, gestão 
2020/2023, em conformidade com a Portaria CRESS/PR 2043/2020, a ser realizada em 
Plenária Virtual durante os dias 05, 06 e 07 de outubro de 2020, às 19 horas. 
 
Parágrafo primeiro – A escolha das representações do Nucress, conforme sua base 
territorial, se dará nas seguintes datas:  
 
 

05/10/20 (segunda-feira): NUCRESS Guarapuava, Irati, União 
da Vitória, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte e Paranavaí 
 
06/10/20 (terça-feira): NUCRESS Cornélio Procópio, Telêmaco 
Borba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Toledo, Ivaiporã e Maringá 
 
07/10/20 (quarta-feira): NUCRESS Jacarezinho, Litoral, Pato 
Branco, Francisco Beltrão e Apucarana 

 
 

Art. 2º – As/os assistentes sociais interessados em compor o colegiado estão 
convidados/as a participar do Webinário “Organização Coletiva das/dos Assistentes 
Sociais no Paraná: Nucress e o Fortalecimento da Base”, que ocorrerá no dia 29 de 
setembro de 2020, das 18h30 às 21h30, a ser transmitido via canal do CRESS no 
youtube, sem necessidade de inscrição prévia. 
 
Art. 3º - Nas reuniões para a escolha do colegiado de cada NUCRESS será obrigatória 
a presença de ao menos 02 (dois) representantes da Seccional de Londrina, da 
Seccional de Cascavel e da Sede Curitiba para os NUCRESS nas Plenárias de suas 
bases territoriais.  
 
Parágrafo primeiro: Conselheiros/as e coordenadores/as de Seccionais terão a função 
de mediar a reunião e o processo de escolha, bem como lavrar a ata da reunião. 
 
Parágrafo segundo: a ata do processo de escolha deverá ser encaminhada no dia 
seguinte para a sede do CRESS/PR com os nomes referendados na Plenária. 
 
Art. 4º - As/os integrantes candidatos/os a compor o coletivo do NUCRESS deverão ser 
escolhidos e referendados pela categoria profissional da sua região de abrangência em 
reunião aberta e amplamente divulgada pelas mídias sociais do Cress e outros meios 
locais. 



 

 
   

 
Art. 5º As inscrições para participação tanto quanto candidato/a, como eleitor/a, deverá 
ser realizada até 01 de outubro de 2020, por meio do link: 
https://forms.gle/iozBwR5wDE2aw14P7  
 
Art. 6º - Poderão participar do processo como candidatos a membro do colegiado 
todas/todos assistentes sociais que estejam em pleno gozo de seus direitos 
profissionais e quites com suas obrigações pecuniárias perante o CRESSPR, inclusive 
com as anuidades até o ano anterior, ainda que sob a forma de parcelamento, desde 
que em dia nas datas dos respectivos vencimentos; suas obrigações pecuniárias 
perante o CRESSPR, inclusive com as anuidades até o ano anterior, ainda que sob a 
forma de parcelamento, desde que em dia nas datas dos respectivos vencimentos. 
 
Parágrafo segundo – Será oportunizado que todas pessoas presentes manifestem 
oralmente o interesse em participar do colegiado. 
 
Art. 7º A coordenação do NUCRESS ocorrerá de forma colegiada e compreenderá um 
coletivo 6 membros, que ficarão responsáveis em responder pelas atribuições do Núcleo 
de Base do Território. 
 
Art. 8º – A divulgação do resultado das plenárias será realizada no dia 08 de outubro 
de 2020. 
 
Art. 9º - Os colegiados eleitos ficam convocadas para reunião remota de capacitação 
para o planejamento a ser realizada dia 10 de outubro de 2020 das 09h às 11h30. 
 
Art. 10 – Fica designada a seguinte Comissão Organizadora do Processo de Escolha 
dos colegiados dos NUCRESS gestão 2020/2023: 
 

● Andréa Luiza Curralinho Braga - Conselheira Presidenta 
● Sandra Mancino - Conselheira Vice-Presidenta  
● Adrieli Volpato Craveiro - Conselheira Suplente  
● Rosangela Ap. de Souza Costa Andrean - Conselheira Suplente 
● Liana Lopes Bassi - Coordenadora - Seccional Londrina  
● Rogério Angelo da Silva - Coordenador - Seccional Cascavel 
● Tamíres Caroline de Oliveira -  Coordenadora Técnica 
● Adriene Marta Zefiro de Lima Muller - Agente fiscal 
● Robson Zimmer - Assistente Administrativo  

  
Art. 11 - Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora designada no 
artigo 7º deste Edital. 
 
Art. 12 - Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Curitiba, 24 de setembro de 2020 
 

 
Andrea Luiza Curralinho Braga 

Conselheira Presidente 
Conselho Regional de Serviço Social - 11ª Região/PR 

https://forms.gle/iozBwR5wDE2aw14P7


 

 
   

ANEXO I 
 

CALENDÁRIO  

ATIVIDADE DATA / HORA 

Abertura das inscrições para as 
Plenárias simultâneas para escolha das 

representações dos NUCRESS 

24 de setembro de 2020 

Webinário “Organização Coletiva 
das/dos Assistentes Sociais no 

Paraná: Nucress e o Fortalecimento da 
Base”  

29 de setembro de 2020 - 18:30 às 21:30 
Via Youtube do CRESS/PR 

(não precisa inscrição) 

Encerramento das inscrições 01 de outubro de 2020 

Encaminhamento dos links das salas 
via e-mail aos/às inscritos/as 

02 de outubro de 2020 

Plenárias simultâneas para escolha das 
representações dos NUCRESS 

05, 06 e 07 de outubro de 2020 - 19 horas 

Resultado das Plenárias com a nova 
composição dos NUCRESS 

08 de outubro de 2020  

Reunião de capacitação aos 
NUCRESS 

10 de outubro de 2020 das 09h às 11h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

ANEXO II 
  

DATA DA PLENÁRIA DE 
ELEIÇÃO 

NUCRESS SEDE DE 
REFERÊNCIA 

05/10/20 (segunda-feira) Guarapuava 
Irati 
União da Vitória 

Sede Curitiba 

Campo Mourão 
Umuarama 

Seccional Cascavel 

Cianorte 
Paranavaí 

Seccional Londrina 

06/10/20 (terça-feira) Cornélio Procópio 
Telêmaco Borba 
Ponta Grossa 

Sede Curitiba 

Foz do Iguaçu 
Toledo 

Seccional Cascavel 

Ivaiporã  
Maringá 

Seccional Londrina 

07/10/20 (quarta-feira) Jacarezinho 
Litoral 

Sede Curitiba 

Pato Branco 
Francisco Beltrão 

Seccional Cascavel 

Apucarana Seccional Londrina 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 


