
A Fachesf realizará, no período oficial de campanha, de 20/03 a 03/05/2018, a divulgação 
dos candidatos às Eleições Fachesf 2018, através do site da Fundação 
(www.fachesf.com.br) e da publicação de uma edição especial do Jornal da Fachesf. 

De modo a garantir a todos idênticas condições e espaços, o material de divulgação de 
cada um dos candidatos deve estar de acordo com as especificações abaixo:

1) Para o site da Fachesf (www.fachesf.com.br) - Na aba “Candidatos”

• Currículo: serão publicados os currículos dos candidatos (titulares e suplentes), 
apresentados por ocasião do registro de candidaturas.

• Plataforma: a divulgação das plataformas eleitorais dos candidatos a Diretor e dos 
candidatos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, devem ser feitas em até quatro (4) 
páginas tamanho A4, podendo conter textos, fotografias, ilustrações, gráficos, etc.

• Vídeos: os candidatos podem publicar até dois vídeos com duração de dois 
minutos. 

ATENÇÃO: 

• A plataforma deverá ser encaminhada em arquivo eletrônico, com layout fechado 
para publicação, no formato Word, PDF ou CorelDRAW, para os e-mails: 
laura@fachesf.com.br e maria.eduarda@fachesf.com.br

• O material será publicado no site da Fachesf em até três dias úteis, a partir da data 
do seu recebimento pela Assesssoria de Comunicação da Fachesf. 

Para Diretor:

• Uma fotografia digital colorida do candidato com resolução de 350 DPI;
• Texto contendo as propostas do candidato, com o número máximo de 1.250 toques, 

incluindo os espaços, na fonte Arial, corpo 12. 

2) Para a edição especial do Jornal da Fachesf



ATENÇÃO: As fotos e os textos (no formato Word) deverão ser enviados em arquivo 
eletrônico, até o dia 13/03/2018, para os e-mails: laura@fachesf.com.br e 
maria.eduarda@fachesf.com.br

IMPORTANTE: 

1) O conteúdo (texto e/ou layout), para publicação impressa (Jornal) e eletrônica (Site), é de
responsabilidade exclusiva do candidato, cabendo à Fundação apenas a sua divulgação com os
Participantes Ativos e Assistidos.

2) Para a edição especial do Jornal da Fachesf, o tamanho do texto deve ser respeitado, sob
pena de o material ser publicado com cortes, a partir do limite fixado para cada uma das
candidaturas.

3) Os textos serão publicados no Jornal da Fachesf exatamente conforme recebidos. A
Assessoria de Comunicação não fará nenhum tipo de revisão ou ajuste nos conteúdos originais.

4) Não serão veiculados materiais ofensivos ou de caráter jocoso.

Atenção: devido a questões de ordem técnica (prazo necessário para diagramação, impressão 
gráfica e distribuição do Jornal) as plataformas/fotos eventualmente entregues após o dia 13 
de março correm o risco de não serem publicadas na edição especial do Jornal da Fachesf, 
ficando em branco o espaço reservado para o candidato.

Fachesf - Assessoria de Comunicação Institucional (ACI)
Recife, 07 de março de 2018.

            Para os Conselhos Deliberativo e Fiscal: 

• Uma fotografia digital colorida do candidato titular com resolução de 350 DPI;
• Texto contendo as propostas do candidato titular, com o número máximo de 740

toques, incluindo os espaços, na fonte Arial, corpo 12.
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Realce




