
 

SALGUEIRO-PE 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

 

 

Número de Inscrição: ________________  

Nome: ____________________________ 

Telefone: __________________________     

 

 

Atenção: Anexar xerox documentos exigidos: 

1 – RG, CPF, TITULO ELEITORAL; 

2 – Declaração de idoneidade moral, por uma autoridade competente; 

3 – Certidão negativa de antecedentes criminais; 

4 – 02 fotos 3x4 recentes; 

5 – Comprovante de residência; 

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

Eleitoral; 

7 – Apresentar Certificado de Conclusão do curso de Ensino Médio (2º grau 

completo), que deverá ser comprovada mediante a apresentação de cópia 

autenticada do histórico escolar;  

8 – Apresentar certificado de conclusão do curso básico de informática. 

 

 

 

 

 

 

Foto 



 

SALGUEIRO-PE 
 

 

SENHOR  PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTA CIDADE E  COMARCA DE 

SALGUEIRO –PE. 

 

 

  Eu, ________________________________________, brasileiro (a), Estado 

Civil _______________, profissão ____________________, residente e domiciliado à rua 

__________________________________________________________nº_________, 

Bairro __________________________, nesta cidade de Salgueiro, Estado de Pernambuco, 

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 _______________, de acordo com o previsto no Artigo 12 da Lei Municipal 

1.138 de 27 de Maio de 1994. 

    Nestes termos 

    Pede deferimento. 

 

 

   Salgueiro – PE. _________ de ___________ de _________. 

 

___________________________________ 

Requerente 

 



 

SALGUEIRO-PE 
 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

  

 

 Eu, _________________________________, 

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

membros titulares e suplentes para compor o Conselho Tutelar de 

Salgueiro – Pernambuco – PE, que cumprirei todas as determinações 

da Lei Municipal n° 1.138 de 27 de maio de 1994 e da Constituição 

Federativa do Brasil de 1988. 

 Por ser expressão da verdade, firmo o 

presente. 

 

           Salgueiro - PE –, _______ de ____________de ________. 

 

 

 

___________________________________ 

Requerente 


