
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE

GUARATINGUETÁ
www.facebook.com/CMDCAGuaratingueta

R: Dom Bosco, nº 07, São Benedito, Guaratinguetá/SP
CNPJ: 18.980.042/0001-00

Telefone: (12) 3133-2163  (12)3122-3157

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR 2020/2024

Número de Inscrição: ________________
Nome: ____________________________
Telefone: __________________________

Atenção: Anexar xerox documentos exigidos:
a) Carteira de identidade ou documento equivalente;
b) Título de eleitor, com o comprovante de votação ou justificativa nas 04 (quatro)
últimas eleições, emitida pela Justiça Eleitoral;
c) Certidões negativas cíveis e criminais 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) Comprovante de Escolaridade;
e) Certidão de Nascimento/ Certidão de Casamento;
f) Comprovante que reside no município e ter domicílio eleitoral no município de
Guaratinguetá, pelo menos nos últimos dois anos, comprovado por fornecedores de
serviços públicos essenciais;
g) Estar quite com as obrigações militares (para candidatos do sexo masculino);
h) Não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho Tutelar,
nos últimos 05 (cinco) anos;
i) Comprovante de experiência de atuação profissional na área da infância e da
juventude de no mínimo 3 (três) anos no município de Guaratinguetá na data da
inscrição à candidatura, nas áreas de proteção, promoção, protagonismo, controle social
e gestão de políticas de direitos em pelo menos uma instituição que atenda no
segmento, mediante apresentação de currículo documentado.

Obs.: 8.4. A falta ou inadequação de qualquer dos documentos acima relacionados será
imediatamente comunicada ao candidato, que poderá supri-la até a data-limite para
inscrição de candidaturas, prevista neste Edital;
8.5. Os documentos deverão ser entregues em duas vias para fé e contrafé;
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ILMA. SENHORA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GUARATINGUETÁ

Eu, ________________________________________, brasileiro (a),

Estado Civil _______________, profissão ____________________, residente e

domiciliado à rua _____________________________, nº _____________, bairro

___________________, no município de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, portador

da cédula de identidade RG nº ___________________ SSP/__________, vem pelo

presente requerer mui respeitosamente de Vossa Senhoria, o registro de minha

candidatura para pleitear uma vaga junto ao ilustre Conselho Tutelar no Processo de

Escolha que acontecerá no dia 06 de outubro de 2019, de acordo com o pela Lei 4.788

de 17 de novembro de 2017, alterada pela Lei Municipal nº 4.872/2018.

Nestes termos

Pede deferimento.

Guaratinguetá/SP, _________ de ___________ de _________.

___________________________________

Requerente
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D E C LA R A Ç Ã O

Eu, _________________________________, declaro para

os devidos fins de inscrição no processo de escolha de membros titular e suplentes para

compor o Conselho Tutelar de Guaratinguetá-SP, que cumprirei todas as determinações

previstas no Edital nº 001/2019 para o Processo de Escolha em Data Unificada é

disciplinado pela Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), Resolução nº

170/2015 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA,

assim como pela Lei Municipal nº 4.788/2017, alterada pela Lei Municipal nº 4.872/2018,

e Resolução nº 005/2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente de Guaratinguetá.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Guaratinguetá/SP, _______ de ____________de ________.

___________________________________

Requerente
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