
                                        

     Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

São Sebastião – SP 

Instituído pela Lei Municipal nº. 874/1992 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

 

Data: ____/______/______  

Número de Inscrição: ________________  

Nome: ____________________________ 

Telefone: __________________________     

 

 

 

Atenção: Anexar xerox documentos exigidos: 

1 – Cópia autenticada do RG, CPF, TITULO ELEITORAL; 

2 – Declaração de idoneidade moral com firma reconhecida em cartório 

3 – Certidão negativa de antecedentes criminais; 

4 – 02 fotos 3x4 recentes; 

5 – Comprovante de residência que comprove que o requerente é residente e 

domiciliado em São Sebastião há no mínimo 05 anos; 

6 – Certidão de crimes eleitorais e quitação eleitoral expedidos pelo Cartório 

Eleitoral; 

7 – Documento comprovatório da conclusão do ensino médio, que deverá ser 

comprovada mediante a apresentação de cópia autenticada do diploma e ou 

histórico escolar; 

8 – Declaração de experiência mínima de 03 (três) anos na promoção, proteção 

e defesa dos direitos da criança e do adolescente, com documentos 

comprobatórios em anexo; 

 

 

 

Foto 



                                        

     Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

São Sebastião – SP 

Instituído pela Lei Municipal nº. 874/1992 

 

ILMO. SENHOR PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTA CIDADE E COMARCA DE SÃO 

SEBASTIÃO - SP 

 

 

  Eu, ________________________________________, brasileiro (a), Estado 

Civil _______________, profissão ____________________, residente e domiciliado à rua 

_____________________________, nº _____________, bairro ___________________, 

nesta cidade de São Sebastião/SP, portador da cédula de identidade RG nº 

___________________ SSP/__________, vem 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 _______________. 

    Nestes termos 

    Pede deferimento. 

 

 

  São Sebastião/SP, _________ de ___________ de _________. 

 

___________________________________ 

Requerente 

 

 

 



                                        

     Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

São Sebastião – SP 

Instituído pela Lei Municipal nº. 874/1992 

 

D E C LA R A Ç Ã O 

  

 

 Eu, _________________________________, 

declaro para os devidos fins de inscrição no processo de escolha de 

membros e seus respectivos suplentes para compor o Conselho 

Tutelar de São Sebastião - SP, que possuo conhecimento de 

informática básica, para fins de operar o programa SIPIA. 

 Por ser expressão da verdade, firmo o 

presente. 

 

           São Sebastião/SP, _______ de ____________de ________. 

 

 

 

___________________________________ 

Requerente 

 

 


