
 

ANEXO I 
(Este documento deve ser preenchido com caneta azul ou preta) 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

EDITAL Nº 007/2019/CMDCA DO PROCESSO DE 
ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE 
LAGES. 2020-2024. 

Inscrição Nº 
(Gerado pelo CMDCA no ato da inscrição) 

 

 

 

 

 

Foto 

DADOS PESSOAIS 

Nome:_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Sexo: (     ) Feminino (     ) Masculino 

Data de Nascimento:         /         / 

Filiação: 

Mãe:___________________________________________________________________________________ 

Pai:____________________________________________________________________________________ 

Estado Civil:____________ 

Cônjuge: _______________________________________________________________________________ 

Profissão:_______________________________________________________________________________ 

Local de Trabalho Atual: ___________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________________________ 

Possui algum tipo de deficiência? (     ) Sim (     ) Não 

Qual? __________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: 

Rua/AV:________________________________________________________________________________  

Nº:_______ CEP:_____________________ 

Complemento: __________________________________________________________________________ 

Bairro: _________________________________________________________________________________ 

Município: ___________________________________ Estado_____________________________________ 
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Anexar cópia dos documentos: (selecionar os documentos que vão ser entregues no ato da inscrição) 

☐ Documento de identificação com foto (RG, Carteira de Motorista); 

☐ Cadastro de Pessoa Física CPF; 

☐ Certidão de Nascimento ou Casamento atualizadas; 

☐ Comprovante de residência, no Município de Lages, dos três meses anteriores à publicação do Edital; 

☐ Cópia do título eleitoral ou certidão, fornecida pelo cartório eleitoral, de que o candidato é eleitor na 

circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no art. 9º da Lei 

Federal nº 9.504/1997; 

☐ Certificado de quitação eleitoral; 

☐ Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecida pelo órgão de distribuição da Justiça Eleitoral; 

☐ Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecida pelo órgão de distribuição da Justiça Nacional; 

☐ Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecida pelo órgão de distribuição da Justiça Estadual; 

☐ Certidão de quitação militar para os candidatos do sexo masculino; 

☐ Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso Superior, reconhecido pelo MEC; 

☐ Comprovante de experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente: 

☐ declaração fornecida por organização da sociedade civil que atua no atendimento à criança e 

ao adolescente, com especificação do serviço prestado; e/ou 

☐ declaração emitida por órgão público, informando da experiência na área com criança e 

adolescente; e/ou 

☐ registro em carteira profissional de trabalho comprovando experiência na área com criança e 

adolescente; e/ou 

☐ diploma ou certificado de conclusão curso de especialização em matéria de infância e 

juventude, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), com carga horária mínima de 360 

(trezentos e sessenta) horas. 

☐ Outros Documentos que não consta na lista; Descrever: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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       Eu, ____________________________________________________________ declaro para os devidos 

fins, que estou ciente do conteúdo do EDITAL Nº007/2019/CMDCA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS 

MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE LAGES, para o pleito 2020-2024, bem como de suas implicações 

legais e assim sendo, venho por meio deste, requerer minha inscrição neste processo. 

Lages, ____ de ____________ de 2019. 

 

___________________________________________ 
Assinatura do Requerente 

INSCRIÇÃO POR PROCURADOR: (este campo somente deverá ser preenchido se a inscrição se der por meio de procurador) 

Nome:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Sexo: (     ) Feminino (     ) Masculino 

Data de Nascimento:         /         / 

☐ Cópia do Documento de Identificação com foto (RG); 

☐ Instrumento de Procuração específica; 

Lages, ____ de ____________ de 2019. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do procurador 
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(Não preencher. Este documento é de preenchimento no ato da inscrição pelo responsável) 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

EDITAL Nº 007/2019/CMDCA DO PROCESSO 
DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO 
TUTELAR D ELAGES. GESTÃO 2020-2024. 

Inscrição Nº 
(Gerado pelo CMDCA no ato da inscrição) 

Nome do Requerente e/ou procurador:  

________________________________________________________________________ 

Lages, ____ de ____________ de 2019. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Requerente 

Nome do Responsável: 

________________________________________________________________________ 

Função: _________________________________________________________________ 

 

Lages, ____ de ____________ de 2019. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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