
Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de
Juiz de Fora – MG.
Lei 0869 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da criança e do adolescente.
Lei Municipal 8.056 de 27 de Março de 1992.

PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES -  2020/2024 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO - CANDIDATO(A) A CONSELHEIRO(A) TUTELAR 

DATA: ______/______/__________                                                                         Nº INSCRIÇÃO: ______________

Conselho Tutelar Região______________________   

Nome:  ___________________________________________________________________________________________________

Filiação:  __________________________________________________________________________________________________

Documento de Identidade nº_________________Data de Expedição:_______________ Órgão expedidor :____________________

Data de Nascimento:______/________/________Nacionalidade ______________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________n.º_________Complem.:_________________

Bairro: ___________________________CEP:______________Tel.:___________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________________________________

Profissão /Função:_______________________________Local de Trabalho: ____________________________________________

Endereço:__________________________________________________________________________________________________

Bairro:______________________________________CEP:_____________ __________Tel.:_______________________________

NIVEL DE ESCOLARIDADE:

Ensino Médio completo (    ) 

Ensino Superior completo (    )  Formação: ________________  Ensino Superior incompleto (   ) Formação:__________________

Outros:___________________________________________

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA: (preenchido pelo CMDCA/JF)

(    ) Certidões Negativas emitidas pelos Cartórios Cíveis e Criminais da Justiça Estadual e Federal;

(    ) Carteira de Identidade - documento original e 01 (uma) fotocópia simples;

(    ) Comprovante de residência no Município há mais de 03 (três) anos (contas de água, luz, telefone, correspondências bancárias

ou outras, contratos de imóveis ou locação, com data até 24/04/2016) e uma outra de abril de 2019 para comprovação atual;

(    ) Carteira Profissional - Documento original e 01 (uma) fotocópia simples e/ ou Declaração assinada pela coordenação de área

e/ou superior direto e ou responsável legal da Instituição Pública ou Privada, onde conste o tempo mínimo de 03 (três) anos de

experiência do candidato, conforme Artigo 9º Inciso IV;

(    ) CPF -  documento original e 01 (uma) fotocópia simples;

(    ) Comprovante de conclusão do ensino médio completo ou Superior - documento original e 1 (uma) fotocópia simples; 

(    ) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição ou declaração da Justiça Eleitoral onde conste estar em

dia com seus direitos políticos.

(    ) Cópia da Carteira de Reservista (homens)

  _____________________________                                                    ___________________________________

         Assinatura  do Candidato                                                            Assinatura responsável pela Inscrição/CMDCA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO  DO CANDIDATO

Nº INSCRIÇÃO: ____________ 

CONSELHO TUTELAR REGIÃO ______________________

Nome:____________________________________________________                  Identidade n.º ____________________________

______________________________________                                                ____________________________________________

            Assinatura  do Candidato                                                                                            Assinatura Resp. CMDCA/JF

Juiz de Fora _______/________/____________

LEMBRETE  IMPORTANTE:É  imprescindível  a  apresentação  deste  comprovante,   juntamente,  com  documento  de

identificação com foto, para a participação de todas as etapas.
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