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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

Ilmo(a) Sr(a) 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA/ Mesquita - 

RJ, Eu,____________________________________________________________,conhecido (a) 

como __________________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade 

N.º____________________, expedida pelo Órgão ________em _____________, Nacionalidade 

_________________,Estado Civil _____________________________, 

Profissão _____________________,residente e domiciliado à ____________________________ 

________________________________________________________________n°____________, 

Complemento: _________________________,Bairro________________________________ no 

Município de Mesquita - RJ, telefone residencial nº _____________________________________, 

telefone celular nº ____________________, e-mail: ____________________________________, 

venho requerer a Vossa Senhoria, que se digne conceder minha: 

 

INSCRIÇÃO como Candidato (a) a Conselheiro (a) Tutelar 

 

conforme disposto no Artigo 7º e 8º do Edital 003/2019/CMDCA – Mesquita/RJ e para tanto 

anexo a documentação abaixo assinalada (cópias autenticadas): 

(  ) Cédula de Identidade, CPF e Título de Eleitor; 
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(  )Comprovantes de Residência (Água, Luz ou Telefone Fixo) em nome do Candidato dos últimos 

03 (três) anos no Município de Mesquita/RJ; 

( ) Declarações de Residência conforme alíneas a e b do artigo 8º do Edital 007/2015-

CMDCA/Mesquita - RJ(ORIGINAL); 

( ) Diploma/Certificado de Conclusão do Ensino Médio e/ou Curso Técnico equivalente ou 

Declaração com histórico Escolar com firma reconhecida pelo declarante ou comprovação do 

Ensino Superior, em Instituição registrada no MEC; 

 (  ) Certidões negativas atualizadas de Distribuição dos seguintes feitos: Cíveis, Criminal, da Vara 

do Júri e de Execuções Penais do candidato, expedidas pelo Cartório desta Comarca, com 

validade de 90 (noventa) dias(ORIGINAL); 

(  ) Certidão de Órgão Público Municipal, Estadual e/ou Federal o qual o Candidato esteve ou 

esteja exercendo função de Servidor, Cargo Comissionado ou equivalente, com validade de 90 

(noventa) dias ou publicação em Diário Oficial que comprove (ORIGINAL); 

(  ) Cópias autenticadas: da ata da última eleição de Diretoria válida e Estatuto da Entidade (com 

registro em cartório) e CNPJ atualizado; 

( ) CURRICULUM VITAE discriminando a atuação em atividades profissionais ligadas ao 

atendimento à criança e ao adolescente, comprovando experiência de 03 (três) anos, em trabalho 

na área da infância e juventude(ORIGINAL); 

(  ) Declaração testemunhal assinados por 2 (dois) representantes legais da entidade ou 

instituição, com firma reconhecida, especificando, além do tempo, as atividades exercidas pelo 

requerente, com período e carga horária semanal, (conforme Anexo IV disponibilizado pela 

Comissão Eleitoral) ORIGINAL; 

(  ) Documentos ou materiais que comprovem a realização do trabalho não remunerado/voluntário 

do candidato como folhas de ponto, fotografias, atas, registros em jornais, revistas, arquivos em 

vídeo; 
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(  ) Declaração assinada por 02 (duas) entidades registradas no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Mesquita - CMDCA, com reconhecimento de firma da assinatura 

do representante legal da entidade que atesta a informação, (conforme Anexo V disponibilizado 

pela Comissão Eleitoral) ORIGINAL; 

(  ) Caso o candidato seja também membro da diretoria da entidade,anexar cópia autenticada da 

ata de eleição da diretoria comprovando sua participação; 

(  ) O Conselheiro Tutelar em exercício deverá apresentar documento de nomeação;  

(  ) Carteira de Trabalho, Contrato de Prestação de Serviço ou Contrato de Voluntariado conforme 

Lei Federal nº.9.608/98 e suas atualizações; 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Assino o presente Requerimento declarando verdadeiras todas as informações e 

documentações acima, ciente dos termos dos artigos 7º e 8º, do Edital 003/2019 – 

CMDCA/Mesquita - RJ a seguir: 

 

§11- A inscrição do candidato implica no conhecimento e na aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

§12- As afirmações incorretas ou irregularidades nos documentos quando comprovadas, mesmo 

que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da investidura, acarretarão a nulidade 

da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 

administrativa, civil ou criminal. 

 

Mesquita - RJ, ____de __________________de 2019. 

 

____________________________ 

Assinatura do (a) Candidato (a) 

 

IMPORTANTE: Os documentos, quando não prevista a apresentação no original, deverão 

ser apresentados em cópia autenticada, podendo, no entanto, ser solicitados a qualquer 

tempo pela Comissão Eleitoral, a exibição do original dos referidos documentos. 



                           
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Mesquita 
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

 

 Avenida Coelho da Rocha, 1426 – Rocha Sobrinho - Mesquita/RJ - CEP: 26572-481. 
Tel.(21) 3765-3280, E-mail: cmdca@mesquita.rj.gov.br 

WWW.MESQUITA.RJ.GOV.BR 
 

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 

Declaro para fins de inscrição no processo de escolha do Conselho Tutelar e sob as penas da lei, 

que__________________________________________________________________candidato 

ao cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Mesquita, residiu, nesta cidade, no período 

de(mês) ........... (ano) ............. a (mês) ........... (ano)................., no seguinte endereço:  

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Mesquita, _____ de ____________ de 2019. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do declarante (titular da conta anexada) 

(CPF e RG) 

Reconhecer firma da assinatura 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

(Caso a conta tenha outro titular) 

(Nome do candidato)_____________________________________________, declaro, para fins 

de inscrição do processo de escolha do Conselho Tutelar e sob as penas da lei, que resido, nesta 

cidade, há mais de 03 (três) anos, no (s) seguinte (s) endereço (s):  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Mesquita, _____ de _____________ de 2019. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do candidato 
 

Testemunha: ____________________________________________________ 

 

CPF: _______________________         RG: ____________________________ 

 

Testemunha: ____________________________________________________ 

 

CPF: _______________________         RG: ____________________________ 

Reconhecer firma das assinaturas das testemunhas 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE TRABALHO REALIZADO 

EM ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL 

 

A entidade/instituição _______________________________________________________,End: 

_________________________________________CNPJ:___________________,representada 

legalmente pelo (a) Sr.(a)  _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________, e pelo 

(a) Sr.(a) _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, declara 

ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Mesquita que    

o (a) Sr. (a)__________________________________________________________________, 

candidato ao cargo de conselheiro tutelar, desenvolve(u) trabalho com crianças e adolescentes 

nesta entidade durante o período de _____________________à ________________________, 

gozando de boa e ilibada reputação, realizando as seguintes atividades com a respectiva carga a 

horária: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Declaro verídicas as informações prestadas sob pena de responder cível e 

criminalmente por tais atos. A entidade se disponibiliza a apresentar documentação solicitada 
pelas informações acima prestadas. 

 

Mesquita,     de                  de 2019. 
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1 – Assinatura do representante legal: _______________________________________ 

 

CPF: ____________________RG: nº __________________ órgão emissor________ 

 

 

2-Assinatura do representante legal: _______________________________________ 

 

CPF: ____________________RG: nº __________________ órgão emissor________ 

 

Reconhecer firma das assinaturas 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE TRABALHO REALIZADO 

POR ENTIDADE NÃO - GOVERNAMENTAL 

 

A entidade: ____________________________________________________________, com 

registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente representada 

legalmente pelo Sr.(a)  ________________________________________, abaixo assinado,  

DECLARA ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 

Mesquita que a entidade/instituição 

______________________________________________________________________, situada 

no endereço: _____________________________________________________, realiza  efetivo 

trabalho com crianças e adolescentes,  há 3 anos,  durante o período de _________________ a 

________________, desenvolvendo as seguintes atividades: 

(Nome do projeto/objetivos/atividades)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Declaro verídicas as informações prestadas sob pena de responder cível e 

criminalmente por tais atos e/ou perder registro junto ao CMDCA de Mesquita. 

 

                                 Mesquita,      de               de  2019.  
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    Entidade: ____________________________________________________________ 

 

 Assinatura do representante legal: _________________________________________ 

 

CPF: _____________________RG: nº _________________órgão emissor_________ 

 

 

 

Reconhecer firma da assinatura 

 

 


