
                                        
 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROCESSO DE  

ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

 

Número de Inscrição: ______________________________________ 

Nome: __________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________ 

Telefone: ____________________________  RG: ________________ 

E-mail: ___________________________________________________ 

Tem Filhos? ___________ Quantos? ________ Quantos menores de 18 anos?_________  

Pessoa com Deficiência? (  ) Sim (  ) Não Se sim, qual deficiência? ___________________ 

 

Atenção: Anexar xerox documentos exigidos: 

Nº DOCUMENTO EXIGIDO 

MARCAR X 
QUANDO 

FOR 
ANEXADO 

01 Carteira de Identidade (RG) ou documento equivalente;  

02 Título de eleitor, com o comprovante de votação ou justificativa da Justiça 
Eleitoral; 

 

03 Certidões negativas cíveis e criminais;  

04 Uma (01) fotos 3x4 recente;  

05 Comprovante de residência no Município de Águia Branca há mais de 02 
(dois) anos; 

 

06 Comprovante de conclusão de escolaridade de Ensino Médio Completo 
(histórico ou certificado); 

 

07 Comprovante de atuação de no mínimo 02 (dois) anos na área de 
atendimento, promoção e defesa dos direitos fundamentais de crianças e 
adolescentes; 

 

08 Declaração de não ter sofrido penalidade de perda de mandato de 
Conselheiro tutelar no período vigente; 

 

09 Declaração de não exercício de qualquer tipo de mandato político;  

10 Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B;  

11 Atestado médico comprovando o pleno gozo das aptidões física e mental 
para o exercício de conselheiro tutelar; 

 

12 Declaração de não ter sido penalizado com a destituição da função de 
membro do Conselho Tutelar, nos últimos 05 (cinco) anos. 

 

 

 
 
 

Foto 



                                        
 
 

 

PEDIDO DE INSCRIÇÃO 

ILMA. SENHORA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA / ES 

 

 

Eu, _______________________________________________________________, brasileiro 

(a), Estado Civil _______________, profissão ____________________, residente e 

domiciliado à rua _____________________________, nº _____________, bairro 

___________________, na cidade de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, portador da 

cédula de identidade RG nº ___________________ SSP/__________, venho pelo presente 

requerer mui respeitosamente de Vossa Senhoria, o registro de minha candidatura para 

pleitear uma vaga junto ao ilustre Conselho Tutelar e requerer ainda usar o meu codinome 

_____________________________, de acordo com o previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 

1.149 de 22 de outubro de 2014. 

     

Nestes termos 

    Pede deferimento. 

 

 

   Águia Branca – ES, _________ de ___________ de _________. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Requerente 

 



                                        
 

 

 

D E C LA R A Ç Ã O 

  

 

Eu, ___________________________________________________________, brasileiro (a), 

Estado Civil _______________, profissão ____________________, residente e domiciliado à 

rua _____________________________, nº _____________, bairro ___________________, 

na cidade de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, portador da cédula de identidade RG nº 

___________________ SSP/__________, declaro para os devidos fins de inscrição no 

processo de escolha de membros para compor o Conselho Tutelar de Águia Branca – ES, 

que fui Conselheiro Tutelar no mandato vigente e não sofri penalidade alguma que 

resultasse em perda de mandato. 

 

 Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

 

          Águia Branca/ES, _______ de ____________de ________. 

 

 

 

___________________________________ 

Requerente 

 

 

 



                                        
 

 

 

D E C LA R A Ç Ã O 

  

 

Eu, ___________________________________________________________, brasileiro (a), 

Estado Civil _______________, profissão ____________________, residente e domiciliado à 

rua _____________________________, nº _____________, bairro ___________________, 

na cidade de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, portador da cédula de identidade RG nº 

___________________ SSP/__________, declaro para os devidos fins de inscrição no 

processo de escolha de membros para compor o Conselho Tutelar de Águia Branca – ES, 

que não fui Conselheiro Tutelar no mandato vigente. 

 

 Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

 

          Águia Branca/ES, _______ de ____________de ________. 

 

 

 

___________________________________ 

Requerente 

 

 

 

 



                                        
 

 

 

D E C LA R A Ç Ã O 

  

 

Eu, ___________________________________________________________, brasileiro (a), 

Estado Civil _______________, profissão ____________________, residente e domiciliado à 

rua _____________________________, nº _____________, bairro ___________________, 

na cidade de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, portador da cédula de identidade RG nº 

___________________ SSP/__________, declaro para os devidos fins de inscrição no 

processo de escolha de membros para compor o Conselho Tutelar de Águia Branca – ES, 

não ser titular de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, não 

ocupando, portanto, nenhum tipo de cargo político neste momento. 

 

 Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

 

          Águia Branca/ES, _______ de ____________de ________. 

 

 

 

___________________________________ 

Requerente 

 

 

 



                                        
 

 

 

D E C LA R A Ç Ã O 

  

 

Eu, ___________________________________________________________, brasileiro (a), 

Estado Civil _______________, profissão ____________________, residente e domiciliado à 

rua _____________________________, nº _____________, bairro ___________________, 

na cidade de Águia Branca, Estado do Espírito Santo, portador da cédula de identidade RG nº 

___________________ SSP/__________, declaro para os devidos fins de inscrição no 

processo de escolha de membros para compor o Conselho Tutelar de Águia Branca – ES, 

não ter sido penalizado com a destituição da função de membro do Conselho Tutelar, 

nos últimos 05 (cinco) anos. 

 

 Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 

 

          Águia Branca/ES, _______ de ____________de ________. 

 

 

 

___________________________________ 

Requerente 


