
 
 

  

MODELO 
Processo de Escolha Unificado de Conselheiros Tutelares - 2019 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

Nº:__________ 
 
Nome: _____________________________________________________ Idade:______  Sexo: (   ) F   (   ) M    
Endereço: ___________________________________________________________ Nº:__________________ 
Bairro:___________________________________________________________________________________ 
Telefones Res.:____________________ Celular: ______________________Com.:______________________ 
E-mail:___________________________________________________________________________________ 
Escolaridade:_____________________________  Profissão: ______________________________ 
 
Documentos Apresentados (Original e Cópia Simples):  
 
*(    ) Cédula de Identidade ou Carteira de Trabalho; 
*(    )  CPF; 
  (   )  Comprovante de domicílio no Município de Visconde do Rio Branco há mais de dois anos(contrato de locação, 
contas de água, luz, telefone, correspondência bancária, entre outras – conta antiga e atual); (Não obrigatório) 
*(    ) Declaração de próprio punho atestando residir no município há pelo menos dois (2) anos; 
*(   )  Título de Eleitor e Comprovante de votação na última eleição ou certidão fornecida pela Justiça Eleitoral, 
constando estar em dia com as obrigações eleitorais;  
*(    ) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino; 
*(    )  Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente ao 2º Grau; 
  (    )  Curso de Ensino Superior e/ou Cursos de Qualificação Profissional, se possuir; (Não obrigatório) 
*(    ) Declaração firmada pelo candidato, por meio de formulário próprio que comprove ter prestado, por no mínimo 01 
ano atividades ligadas à promoção, defesa e atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente (MODELO ) 
*(    )  Carteira de Trabalho, Contrato ou Declaração de Trabalho feita pelo empregador (pessoa física ou jurídica) ou 
entidade; 
*(    ) Declaração firmada pelo candidato de  não ter sido penalizado com a destituição da função de conselheiro tutelar, 
nos últimos cinco anos; (MODELO opcional) 
*(    ) Atestado de antecedentes criminais “nada consta” fornecido (via Internet) pela Polícia Civil ou Secretaria de 
Segurança Pública. 
     Certidão de Antecedentes Criminais (Justiça Comum e Juizado Especial) emitido por Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais  
(    )  Outros: ________________________________________________________________________________ 
 
Número de Folhas entregues: __________ (_________________________________) 
 

 O protocolo do pedido de inscrição implica por parte do candidato no conhecimento e aceitação de todos os 
termos fixados no Edital do CMDCA nº: 01/2019. 

Visconde do Rio Branco, ___/___/ 2019.    
     

_______________________________________  _______________________________________ 
    Assinatura do (a) Candidato ou Procurador                  Assinatura do Funcionário Responsável  

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Decisão da Comissão: 
(    ) Deferida             
(    ) Indeferida – Motivos:_____________________________________________________________________ 

 
 

Visconde do Rio Branco, ____/____/2019 
 
 


