
ATO NORMATIVO Nº 04/2018-CE 
 

OAB NOTÍCIAS ELETRÔNICO ESPECIAL 
 
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Norte, publicará no site  
www.oabrn.org.br - no mês de  novembro, uma edição especial do informativo eletrônico da 
Seccional Potiguar. O OAB Notícias divulgará as propostas dos candidatos à eleição dos novos 
membros do Conselho Seccional e demais órgãos de sua composição, relativo ao triênio 
2019/2021, como também informações importantes para o processo eleitoral. 
 
FORMATO 
O jornal terá 14 páginas assim distribuídas:  
página 01 – capa;  
página 02 - editorial da Comissão Eleitoral e expediente;  
páginas 03 e  04 - conteúdo chapa 10 de Natal;  
páginas 05 e 06 - conteúdo chapa 20 de Natal;  
páginas 07 e 08 - conteúdo chapa 30 de Natal;  
página 09 - conteúdo da chapa de Assu e Caicó;  
página 10 - conteúdo da chapa de Currais Novos e Macau;  
página 11 - conteúdo das chapas (11 e 22) de Goianinha;  
página 12 – conteúdo das chapas (11 e 22) de Mossoró;  
página 13 – conteúdo de Pau dos Ferros e locais de votação; 
Página 14 – conteúdo Institucional. 
 
Para divulgar composição e propostas, o espaço de cada página das chapas de Natal tem o 
seguinte tamanho: 21,3cm x 27,8cm. Já o espaço das chapas do interior tem: 21,3 cm X 13,9cm. 
 
CONTEÚDO 
O conteúdo será de inteira responsabilidade dos candidatos, tendo como foco principal as 
propostas. Além de texto, pode ser encaminhada foto (em alta resolução – 1 mega) relacionada ao 
conteúdo. 
 
PRAZO DE ENTREGA PARA DIAGRAMAÇÃO 
A Comissão Eleitoral da OAB/RN receberá o material no e-mail eleitoral@oabrn.org.br até às 14h 
do dia 14 de novembro de 2018, no seguinte formato: arquivos fechados em PDF ou arquivos em 
DOCX, sendo as fotos em arquivo JPEG. 
 
 

Natal/RN, 09 de novembro de 2018. 
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Membro 

 
 

Larissa Brasil Ribeiro de Oliveira 
Membro 

 


