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FICHA DE INSCRIÇÃO 

(Anexo 02) 
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO 

TUTELAR 

MANDATO 10/01/2020 A 09/01/2024 

Nome: 

Data Nascimento:       /         /          Tempo de Residência em Itapoá: 

Endereço: 

Bairro: 

Telefone:                                               Celular 01: 

                                                               Celular 02 

Telefone Recado: 

E-mail: 

 

Check List dos Documentos Necessários 
 

 
Marque com um “x” se 

estiver OK 

Documentação para Inscrição Item 01 do Cronograma Candidato Comissão 

Idade Superior a 21 anos   

Declaração de idoneidade moral mediante declaração de qualquer 

cidadão e registrada em cartório conforme estipula o Art. 133 do ECA 
  

Carteira de Identidade   

CPF   

Título de Eleitor   

Comprovante de residência no município de Itapoá ou declaração 

equivalente 
  

Comprovante de efetivo trabalho com crianças e adolescentes ou em defesa do 

cidadão, de mínimo 02 (dois) anos 
  

Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou Técnico correspondente   

Em caso de já ter exercido a função de Conselheiro Tutelar, ou ocupante de cargo ou 

função pública, em qualquer estado da federação, deverá apresentar Certidão 

Negativa emitida pelo setor competente, comprovando não ter sido penalizado em 
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Processo Administrativo ou sofrido exoneração por conduta incompatível com a 

função 

Declaração, de próprio punho, de inexistência das hipóteses previstas no Art. 140 e 

seu parágrafo único do ECA (fornecer pronta, não há modelo específico). Não 

esquecer de se identificar, datar e assinar. 

  

Certidão negativa de antecedentes criminais da justiça estadual   

Certidão de quitação eleitoral   

Certidão negativa de justiça eleitoral   

Certidão negativa da justiça federal, cívil e criminal de todas as 5 

regiões 
  

Certidão da justiça militar da união   

Declaração de próprio punho da inexistência das hipóteses previstas na 

Lei Complementar Federal 064/1990 
  

Declaração de próprio punho, de não fazer parte, no momento da 

inscrição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA do município de Itapoá 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

Declaro ter conhecimento das disposições do Edital, bem como da legislação vigente aos quais aceito e concordo. 

Declaro que as informações apresentadas e os documentos anexados à ficha de inscrição são verdadeiros. 

 

Itapoá, _____ de_______________________ de 2019 

 

 

Nome: 

________________________________________________________________________________ 
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Assinatura: 

________________________________________________________________________________ 


