
ANEXO II – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 
Ilmo (a) Sr. (a) 
Presidente do CMDCA – São Paulo 
 
Eu,.....................................................................................................................................
conhecido como............................................................................................, portador (a) 
da identidade nº...................................................,expedida pelo 
........................................, em ...................................., brasileiro (a), estado civil 
.........................................................; profissão..............................................................., 
residente e domiciliado à................................................................................................., 
nº............, complemento..............................., bairro........................................................., 
Fone Residencial.................................................Celular................................................, 
na cidade de São Paulo,e-mail.................................................................................. 
venho requerer a V.Sª que se digne conceder minha inscrição como candidato (a) a 
Conselheiro (a) Tutelar da Circunscrição do Conselho Tutelar 
.............................................................. , na forma do Artigo 133 da Lei Federal 
8069/1990, combinado com o Art. 4º do Decreto Municipal nº31.986 de 30 de Julho de 
1992 e, para tal, anexo a documentação necessária (abaixo relacionada), declarando 
satisfazer as condições estipuladas na legislação vigente. 
Documentos Comprobatórios: 
(  ) I – Atestado de antecedentes criminais expedido pelas Polícias Estadual e Federal; 
(  ) II – Certidão dos Distribuidores Cíveis e Criminais da Justiça Estadual e Federal; 

( ) III – Cédula de Identidade ou documento de identificação oficial com foto original e 
nº de RG; 
(  ) IV - Cópia da comprovação de residência na circunscrição, conforme definido nos 
art. 6° inciso III e art. 7° inciso IV deste edital, do Conselho Tutelar que pretende 
concorrer; 
(  ) V – Cópia do título de Eleitor original e comprovante de votação nos dois turnos na 
última eleição ou comprovante oficial de justificativa de abstenção ou certidão de 
quitação com a Justiça Eleitoral; 
comprovação de atuação profissional ou voluntária, referida no art. 7° inciso VIII deste 
edital, confirma reconhecida do declarante; 
 (  ) VI - Cópia do certificado de reservista ou de dispensa 
 (  ) VII - Curriculum vitae  
 (  ) VIII - comprovação de atuação profissional ou voluntária, referida no art. 7° inciso 
VIII deste edital, confirma reconhecida do declarante; 
Cópia do certificado de reservista ou de dispensa 
(  ) IX - Foto 5X7 
(  ) X - Declaração de próprio punho afirmando compromisso com a sua dedicação 
exclusiva para o exercício da função de conselheiro tutelar caso eleito.  
( )XI - Declaração de próprio punho afirmando a veracidade das cópias dos 
documentos entregues bem como de que todos os documentos entregues. 
 
 
São Paulo  ............. de ............................... de ....................  
 
 
 
 
................................................................................................. 
Assinatura do Requerente 

 


