Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
Secretaria de Tecnologia da Informação
Coordenadoria de Logística de Eleições
Seção de Urna Eletrônica

REQUERIMENTO DE EMPRÉSTIMO DE URNA ELETRÔNICA
Entidade requerente
Nome:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
*É vedado o empréstimo de urnas para realização de eleição com candidato único ou chapa individual (Art. 15 da Resolução TSE n.º 22685/2007 e Art.
2º, § 1º da Resolução TRE-RN 30/2018).

Responsável (Obs.: Os dados a serem preenchidos deverão ser do representante legal da entidade. Ex.: Diretor, Presidente etc)
Nome:
Endereço:
Profissão:
CPF:

Cargo:
Identidade:

Nacionalidade:

Órgão Expedidor:
Estado Civil:

Telefones de contato:
E-mail(s):
Observação:
Serão solicitadas cópias da identidade e do cpf, bem como do documento que comprove a condição de responsável.

Eleição
Nome da Eleição: (máximo 35 caracteres, incluindo os espaços entre as palavras)
Local (município): (se a eleição envolver mais de um município, informar todos)
Cargo(s) que concorrerá(ão): (máximo 20 caracteres, incluindo os espaços entre as palavras)
Eleitor vota mais de uma vez para um mesmo cargo?

[ ] Sim. Quantas vezes? _____

[ ] Não.

Data da eleição: _____/_____/_________
Horários da eleição: Início: _______hs. Término: _______hs.
Prazo para candidatura: _____/_____/________
Obs.: Esse prazo não poderá exceder o prazo para entrega dos dados da eleição, que será de até 15 dias da data do pleito.

Quantidade total de eleitores para a eleição (pode ser estimado): ____________
Quantidade de eleitores por seção (qtde. por urna): ____________
Obs.: O número máximo de eleitores por seção é de 1.500.

Quantidade de urnas para:

Seção: _____ Reserva: _____

Pretende utilizar cadastro próprio de eleitores nas urnas?

[ ] Sim. [ ] Não.

Obs.: O cadastro deverá ser fornecido em meio digital e será composto por números de controle (ex.: matrícula, inscrição etc) e nomes dos eleitores.

Os eleitores votarão em: [

] Candidatos [ ] Chapas [ ] Outros (Detalhar): _______________________________

Local e data.
________________________________________________________

Requerente
(nome e assinatura)

