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ANEXO 01 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE FLORIANÓPOLIS-SC 

 
 
 
Eu,_                                                                                     nacionalidade                                                    

_____________________________, CPF nº.                                                             , 

identidade nº                                      , órgão emissor_                                            , data de 

emissão       ____/_    /    , infra-assinado, preenchendo os requisitos do Edital nº 

01/2019/CMDCA, venho  requerer  minha  inscrição  ao  Processo  Seletivo  para  os  

membros  do Conselho Tutelar de Florianópolis, gestão 2020/2024. 

 
Para organização do prontuário, presto as declarações a seguir, sob as penas da Lei: 

 

1 – Filiação: 

Pai:_________________________________________________________________ 

Mãe:________________________________________________________________ 
 

2 – Data e Local de Nascimento 
 
 

  _    / _     /           Município:                                                      UF   __ 
 
 

3 – Endereços (rua, nº, bairro, ponto de referência): 
 
Residencial: -

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

Profissional: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4 – Contato:  

 
E-mail:_ ___________________________________________ 

Telefone Residencial: _________________________________ 

Telefone Profissional:  __________ 

Celular:_  _________ 

Outro:     

 
 
 

 

 

_________/2019 
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5 – Sim, exerci função de conselheiro tutelar  (    ) 

      Não, exerci função de conselheiro tutelar  (    ) 

 
Se SIM, informar períodos e Municípios, nos últimos 05 anos. 
 
5.1. _______________________________________________________________________ 
 
5.2. ________________________________________________________________________ 
 
5.3. ________________________________________________________________________ 
 
5.4.________________________________________________________________________ 
  
5.5. ________________________________________________________________________ 

 
 

6 – Grau de Instrução: (Qual o curso, instituição, ano de formação e município/UF). 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7 – Informo  vínculo  funcional,  contrato  de  trabalho,  relação  de  emprego  com  o  serviço 

público ou entidade privada (vínculo atual ou o último). 

 

• (órgão, entidade, empresa, município): 
 

• (nome cargo, função ou mandato): 
 

• (descrição das atividades exercidas em função do vínculo): 

 

 

Se já desligado, informar a data do desligamento:     __    /      __  / ___  
 
 
 

8 – Relaciono a experiência e conhecimentos, de no mínimo, dois anos na promoção, defesa 

ou atendimento na área dos direitos da Criança e do Adolescente. (anexos certificados de 

formação ou capacitação). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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• (apresentar declaração da(s) organização(ões) onde desenvolveu estas atividades), 

ou cópia da Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho. 

 
 

9 – Relaciono as participações em seminários, eventos, e afins sobre a temática Criança e 

do Adolescente nos últimos cinco anos. (anexos declarações e/ou certificados). 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Declaro, finalmente, possuir bons antecedentes, boa conduta e não estar sendo processado   

nem   ter   sido   condenado   por   crime   ou   contravenção, nem penalidade disciplinar de 

função pública qualquer. (*) 

 
 

Florianópolis, ____   de                                de 2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 
 

 
 
 

(*)  em  caso  contrário,  o  candidato  deve  fazer  constar  notícia  clara  e  específica  da 

ocorrência e os esclarecimentos pertinentes). 

 
 

Documentos apresentados:  
 

1. (   ) Certidão de nascimento e ou casamento, 
2. (    ) Comprovante de residência, os três meses anteriores à publicação deste Edital,  
3. (    ) Certificado de quitação eleitoral, 
4. (    ) Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual, 
5. (    ) Certidão negativa da Justiça Eleitoral, 
6. (    ) Certidão negativa da Justiça Federal, 
7. (    )  Certidão da Justiça Militar da União, 
8. (    ) Diploma ou Certificado de Conclusão de Ensino Superior, devidamente 

reconhecido pelo MEC, 
9. (    ) A experiência na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente poderá ser comprovada da seguinte forma. 


