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ELEIÇÕES CRN10 - PLENÁRIO 2021/2024 
Início: 01/09/2021 às 8h00min Término: 02/09/2021 às 18h00min (horário de Brasília) 

 
Procedimento para votação do CRN10 via Internet 

 

Atenção para as seguintes instruções de votação: 

ANTES DO DIA DE VOTAÇÃO 

Como cadastrar a senha de votação: 

CASO VOCÊ TENHA RECEBIDO A SENHA POR CORREIO, E-MAIL OU SMS 

1. Acesse o site https://crn10.eleicaonet.com.br/  

2. Digite seu número de inscrição: 

Inscrição provisória – observe que se seu número constar a letra “P” no final do número, você deve 
acrescentar a letra P ao final do número no campo INSCRIÇÃO 

Inscrição com número zero à esquerda de 0001 a 0999 – redigir somente os numerais sem os zeros 
iniciais – exemplo: inscrição 0001 – digitar como número de inscrição somente o numeral “1”, inscrição 
0050, digitar somente “50” 

3. Digite a senha provisória recebida (certifique-se que não está utilizando letras maiúsculas) 

4. Clique em NÃO SOU UM ROBÔ 

5. Clique em CONFIRMAR 

6. Será aberta uma nova janela – onde deverá ser criada uma senha pessoal, secreta e 
intransferível. Senha com no mínimo 8 caracteres, sendo no mínimo 2 letras, o mínimo 1 número. Apenas 
letras e números 

7. Digite duas vezes a senha criada nos campos específicos 

8. Digite seu CPF  

9. Clique em CONFIRMAR 

Entre às 8h00 do dia 01/09 até às 18h00min do dia 02/09 (horário de Brasília) você deverá acessar o 
site para proceder a votação. 

 

CASO VOCÊ NÃO TENHA RECEBIDO A SENHA POR CORREIO, E-MAIL OU SMS 

10. Acesse o site https://crn10.eleicaonet.com.br/  

11. Digite seu número de inscrição: 

Inscrição provisória – observe que se seu número constar a letra “P” no final do número, você deve 
acrescentar a letra P ao final do número no campo INSCRIÇÃO 

Inscrição com número zero à esquerda de 0001 a 0999 – redigir somente os numerais sem os zeros 
iniciais – exemplo: inscrição 0001 – digitar como número de inscrição somente o numeral “1”, inscrição 
0050, digitar somente “50” 
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12. Clique em NÃO SOU UM ROBÔ 

13. Clique em RECUPERAR SENHA 

14. Será aberta uma nova janela – onde deverá digitar o e-mail cadastrado em nosso sistema – O e-
mail deve ser o mesmo que estava cadastrado em 30/07/2021. Não será possível a recuperação de senha 
com outro e-mail. 

15. Clique em CONFIRMAR 

Será gerado um e-mail automaticamente pelo sistema - que será enviado para você – O e-mail tem 
como Remetente Sistema EleiçãoNet e a assunto é Senha – sistema eleitoral 

Aguarde pelos menos 10 minutos para o recebimento dessa nova senha. Verifique também na caixa 
de SPAM/lixo eletrônico de seu e-mail. 

Realize o procedimento conforme orientação dos itens 01 a 09 acima, para mudança da senha. 

Caso tenha feito mais de uma vez a solicitação da senha, considere a última senha recebida no e-
mail cadastrado. 

IMPORTANTE: 

Caso você esteja cadastrando a senha e a mensagem “Entre em contato com a Comissão Eleitoral” aparecer 
– significa que constavam débitos em aberto em 30/07 e por isso, você deve acessar sua inscrição no site do 
CRN-10 (ÁREA INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO) e verificar se o débito já foi pago ou ainda consta em aberto. 

Caso já tenha sido regularizado, a partir de 03/09 você deve acessar o site do CRN para justificar a ausência 
do voto. Caso ainda não tenha sido regularizado, você deve gerar o boleto pelo site ou solicitar por e-mail 
para financeiro@crn10.org.br e após o dia 03/09 justificar a ausência do voto. 

 

Informamos que estará disponível terminal para votação, caso o profissional não tenha acesso à internet ou 

opte por comparecer na sede do CRN-10, em Florianópolis/SC. O terminal de votação estará disponível nos 

dias 01 e 02/09/2021, das 09h30min às 12h30min e das 13h30min às 16h30min – horário oficial de Brasília-

DF. 

Lembramos que o voto é pessoal, secreto e obrigatório. Com a eleição VIA INTERNET, o seu direito de voto 

poderá ser exercido da comodidade de seu lar, escritório ou de qualquer local do Brasil ou do exterior onde 

tenha acesso à internet, ou seja, com maior rapidez e praticidade. 

 

Caso suas dúvidas não tenham sido sanadas com as informações acima, entre em contato por e-
mail – eleicoes@crn10.org.br 
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