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NOTA INFORMATIVA Nº 001 CER/CRF/MS 

Ref.: Prazo para encaminhamento foto e texto do boletim eleitoral 

Serve o presente expediente para repassar orientações referente aos arquivos de foto e texto de livre 

redação a ser remetido ao endereço eletrônico eleicoes@crfms.org.br: 

 

1) O candidato que eventualmente não apresentou a foto ou apresentou em formato 

incompatível no prazo estabelecido na PORTARIA CER/CRF/MS Nº 002/19, deverá 

entregar (ou corrigir) até dia 30/08/2019 - formato 3x4, sugerido 220x340 pixels - 

arquivo JPEG, tamanho máximo 500k. 

 Sugerido formatar no programa paint, em 'redimensionar' escolher 'pixel' e incluir 220 

na horizontal e 340 na vertical; 

 Para apresentação da chapa, também será possibilitada a inclusão de foto unificada de 

todos os integrantes seguindo o mesmo prazo. Também será possível inclusão de foto 

individual nas informações de cada integrante; 

2) O mesmo prazo se aplica no caso do histórico e da proposta resumida, incluso aquele 

candidato que já exerce cargo eletivo e não os apresentou no ato da inscrição, bem como as 

chapas e aqueles que desejem reformular as porventura apresentadas, respeitado o limite de 

800 caracteres; 

 Sugerido que o texto seja codificado em UTF-8, por se tratar do padrão de codificação 

mais utilizado, no intuito garantir uma correta visualização; 

FORMA DE CODIFICAR O ARQUIVO EM UTF-8: 

Após escrito e conferido o número de caracteres:  

1. Copiar o texto em bloco de notas; 

2. Clicar no menu arquivo; 

3. Escolher a opção: salvar como; 

 
4. Nomear o arquivo com seu nome e último sobrenome, seguido do cargo; 

5. Na mesma janela, em Codificação, escolher a opção UTF-8; 

6. Clicar em salvar. 

  
Ressaltamos que, de forma institucional, a CER já disponibilizou a divulgação de todos os candidatos e 

suas respectivas propostas recebidas até a presente data, as quais encontravam-se em conformidade com 

os 800 caracteres estabelecidos. As informações encontram-se publicadas no Portal CRF/MS 

(www.crfms.br.br) >> ELEIÇÃO 2019. 
Campo Grande/MS, 01 de agosto de 2019.  

 
 

RONALDO DE JESUS COSTA 

Presidente CER/CRF/MS 
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