
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Número de Inscrição: ________________

Nome: ____________________________

Telefone: __________________________

Atenção: Anexar xerox documentos exigidos:

a)Carteira de identidade ou documento equivalente;

b)Título de eleitor, com a respectiva certidão de quitação eleitoral;

c) Certidões negativas cíveis e criminais (Justiça Federal e Estadual) e de

antecedentes policiais, que comprovem não ter sido condenado ou estar

respondendo, como réu, pela prática de infração penal, administrativa, ou

conduta incompatível com a função de membro do Conselho Tutelar;

d)Em sendo candidato do sexo masculino, certidão de quitação com as obrigações

militares;

e)Comprovante de experiência ou especialização na área da infância e juventude;

f)Comprovante de conclusão do ensino médio;

g)Comprovante de residência no município;

h)Comprovante de participação de curso, encontro, seminário, congresso ou

similar, reconhecido pelo CMDCA, voltado à discussão dos direitos da criança e

do adolescente

Foto



ILMA. SENHORA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE

SANTO CRISTO.

Eu, ________________________________________,

brasileiro (a), Estado Civil _______________, profissão

____________________, residente e domiciliado à rua

_____________________________, nº _____________, bairro

___________________, nesta cidade de Santo Cristo, RS, portador da cédula de

identidade RG nº ___________________ CPF nº

_________________________, vem pelo presente requerer mui

respeitosamente de Vossa Senhoria, o registro de minha candidatura para pleitear

uma vaga junto ao ilustre Conselho Tutelar.

Nestes termos, pede deferimento.

Santo Cristo, _____ de _______________ de 2019.

___________________________________

Requerente



D E C LA R A Ç Ã O

Eu, _________________________________, declaro para os
devidos fins de inscrição no processo de escolha de membros para compor o
Conselho Tutelar de Santo Cristo, RS, que cumprirei todas as determinações da Lei
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), Lei Municipal nº 3.681, de 17 de
dezembro de 2014, e da Constituição Federativa do Brasil de 1988.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Santo Cristo, _____ de _______________ de 2019.

___________________________________

Requerente


