
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
NOME:  
 
_______________________________________________________________________________
  
CPF:  
RG: 
_______________________________________________________________________________
  
ENDEREÇO/TELEFONE:  
 
_______________________________________________________________________________
  
DAS CONDIÇÕES GERAIS
 

O candidato DECLARA, para os devidos fins, que tê
expressamente com todos os termos e condições estabelecidas no 
DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE PIRAPOZINHO/SP
legislações (em especial a Lei Municipal nº 3.491/08
Resolução do CONANDA nº 170/2014
 
O preenchimento e entrega da presente ficha de inscrição não confere 
candidato direito a participar do processo eleitoral, ficando o mesmo integralmente sujeito ao 
cumprimento de todos os termos e condições estabelecidas 
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE PIRAPOZINHO/SP
legislações (em especial a Lei Municipal nº 1.375/92 e a Lei Federal nº. 8.069/90 

 

O candidato deverá apresentar 
DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE PIRAPOZINHO
no recebimento da inscrição ou no seu imediato cancelamento. 
 

 Pirapozinho/SP, _____ de ____________________ de 2015
 
 
 

_________________________________________________

 
 

INSCRIÇÃO DO CANDIDATO A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

DECLARA, para os devidos fins, que têm pleno e integral conhecimento e concorda 
expressamente com todos os termos e condições estabelecidas no EDITAL PARA ELEIÇÃO 

ROS DO CONSELHO TUTELAR DE PIRAPOZINHO/SP
Lei Municipal nº 3.491/08 e a Lei Federal nº. 8.069/90 

Resolução do CONANDA nº 170/2014) a ele relacionados. 

O preenchimento e entrega da presente ficha de inscrição não confere nem tampouco garante ao 
candidato direito a participar do processo eleitoral, ficando o mesmo integralmente sujeito ao 

todos os termos e condições estabelecidas do EDITAL PARA ELEIÇÃO DOS 
DO CONSELHO TUTELAR DE PIRAPOZINHO/SP e demai

Lei Municipal nº 1.375/92 e a Lei Federal nº. 8.069/90 

deverá apresentar todos os documentos exigidos pelo EDITAL PARA ELEIÇÃO 
DO CONSELHO TUTELAR DE PIRAPOZINHO, sob pena de impedim

no recebimento da inscrição ou no seu imediato cancelamento.  

de ____________________ de 2015. 

_________________________________________________
(assinatura) 

 

CONSELHO TUTELAR  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

m pleno e integral conhecimento e concorda 
EDITAL PARA ELEIÇÃO 

ROS DO CONSELHO TUTELAR DE PIRAPOZINHO/SP e demais documentos, 
i Federal nº. 8.069/90 – ECA, 

nem tampouco garante ao 
candidato direito a participar do processo eleitoral, ficando o mesmo integralmente sujeito ao 

EDITAL PARA ELEIÇÃO DOS 
e demais documentos, 

Lei Municipal nº 1.375/92 e a Lei Federal nº. 8.069/90 – ECA). 

EDITAL PARA ELEIÇÃO 
, sob pena de impedimento 

_________________________________________________  


