Declaração de identidade (de próprio punho pelo candidato)

Declaro para devidos fins que sou ________________________ portador de
RG:__________________________CPF:_____________________________________ e
que a assinatura posta neste documento é minha.
Por ser a expressão da verdade assino,

________________________________

Declaração de Não Impedimento
(Deverá ser feita de próprio punho pelo candidato)

Eu, ______________________, brasileiro, Casado, portador de RG._______________,
CPF.______________________,

residente

e

domiciliado

___________________nº_______bairro______________________nesta

à

Rua
cidade,

declaro para fins de participação no Processo Unificado para escolha de Conselheiros
Tutelares que não possuo impedimentos previstos no Artigo 140 da Lei 8069/90.
Por ser a expressão da verdade dato e assino,

Iguape, de

de 2019.

Assinatura

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA

Eu,_______________________________________RG.__________________,
CPF:__________________, residente e domiciliada à Rua:_________________,
nº_____, Bairro________Cidade:Iguape/SP, declaro para fins de participação no
Processo Unificado para Eleição do Conselho Tutelar do Município de Iguape que
exerci mandato de Conselheiro Tutelar no período de ___/___/___ á ___/___/___.
Por ser a expressão da verdade, dato e assino..
Sem mais,

Assinatura com firma reconhecida

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA

Eu,_______________________________________RG.__________________,
CPF:_________________, residente e domiciliada à Rua:___________________,
nº_____, Bairro________Cidade:Iguape/SP, declaro para devidos fins que a(0)
Srª_______________,RG.________________,CPF:________________________,
exerceu a função de_________________nesta Instituição no período de ___/___/___
á___/___/____exercendo as seguintes atividades:___________________________.
Declaro estar ciente de que poderei ser responsabilizado na forma da lei ( Art.
299 do Código Penal) por quaisquer informações que não correspondam a verdade.
Sem mais,

Assinatura com firma reconhecida e carimbo da Instituição

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
(DEVE SER REDIGIDA DE PRÓPRIO PUNHO PELO DECLARANTE)

Eu,____________________________________________________________________
Portador do CPF______________,Rg.______________________declaro para fins de
inscrição no Processo Unificado para Eleição do Conselho Tutelar do Município de
Iguape

que

resido

há____anos

nesta

cidade,

residindo

a

Rua__________________nº____Bairro______________________.
Por ser expressão da verdade, sob pena de responsabilidade conforme o Art. 299 do
Código Penal, dato e assino a presente.
Iguape, _____de______________de_______
____________________________
Assinatura do declarante

TESTEMUNHA
Nome
RG
CPF
Telefone
(
___________________
Assinatura

TESTEMUNHA
Nome
RG
CPF
) Telefone
(
___________________
Assinatura

)

REQUERIMENTO
Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Iguape-CMDCA

Eu,___________________________RG.___________,
CPF._________________,

residente

e

domiciliado

Rua____________________nº_____Bairro:________nesta

à

cidade,

venho requerer junto ao Conselho Municipal do Direitos da Criança e do
Adolescente de Iguape a inscrição para participar do Processo Unificado
para Eleição do Conselho Tutelar, juntando a este todos os documentos
exigidos no Edital 01/19.
Declaro

estar

ciente

de

que

os

documentos

apresentados serão avaliados pela Comissão Especial Eleitoral bem
como de todas as normas previstas no Edital e informo que poderei ser
contatado para eventuais informações e/ou orientações a respeito da
documentação apresentada por meio do tel (__)_________________.
Nestes Termos.
P. Deferimento.
Iguape, ___ de Abril de 2019.

_________________________

