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Expediente do CRO DF durante a Copa do Mundo seguirá 
Portaria do Ministério do Planejamento

Durante os jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo que 
ocorrerem pela manhã, o expediente do CRO-DF será de 14h as 18h,  quando as 
partidas ocorrerem à tarde, o período de trabalho será de 9h as 13h.

ELEIÇÃO ON-LINE CRO-DF 2018

No dia 08 de agosto de 2018, o CRO-DF realizará a eleição para a 
renovação de seu Plenário. Abaixo, perguntas e respostas importantes 
para exercer o seu voto:

O voto é obrigatório?
SIM, para todos os Cirurgiões-Dentistas com inscrição principal. Quem 
não votar poderá ser multado no valor de 1/3 (um terço) da anuidade 
do exercício.

Preciso atualizar os meus dados cadastrais no CRO-DF? 
SIM, somente com cadastro atualizado (telefone celular e email) é 
possível receber a senha de acesso e votar normalmente pela internet.

Quando a senha será encaminhada para o meu celular e email?
A senha será encaminhada por SMS e email a partir do dia 10/7/2018, 
somente para os Cirurgiões-Dentistas que estiverem com os dados 
cadastrais atualizados e quites com a Tesouraria do CRO-DF.

Há prazo para atualizar o cadastro?
SIM, até o dia 31/7/2018.

A existência de débito com o CRO-DF impede o Cirurgião-
Dentista de votar?
SIM, é condição para o voto estar quite com o CRO-DF.

Como faço para atualizar o cadastro e verificar a minha situação 
financeira?
Entre em contato com o CRO-DF por meio do telefone (61) 3035 – 1888 
ou do e-mail atualize@crodf.org.br (neste caso, informe nome 
completo, nº CRO, email e número de celular de contato).
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