
 

 
COMDICA - Av. Tancredo Neves, nº1249, Bairro Santa Rosa 

Fone: ( 065) 3332-1146 - Nova Olímpia – MT E-mail: social@novaolimpia.mt.gov.br 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO     (frente)    PROTOCOLO  N°.................... 

Eu...................................................................................................................................de 

nacionalidade.......................................Estado civil........................do sexo........................ 

portador(a) do RG n°................................ SSP .......... CPF....................................-........ 

residente e domiciliado à rua .............................................................................. 

n.°.............. do bairro:............................................... CEP:..............................-........ em 

Nova Olímpia-MT, com grau de escolaridade: (  ) ensino médio   (  ) ensino superior: 

curso de .................................................. REQUEIRO minha inscrição no processo 

complementar de escolha para o cargo de Conselheiro Tutelar e declaro possuir todos os 

requisitos constantes no Edital n° 01/2012/COMDICA/NO e demais normas que regem 

o referido processo, DECLARANDO ainda que estou ciente que: 

a) A inscrição implica por parte do candidato no conhecimento e aceitação de todos 
os termos fixados na Resolução nº 02/2012, no presente edital e em prévia 
aceitação do cumprimento do que estabelece a Lei Federal 8.069, de 13 de julho 
de 1990 e Lei Municipal 955/12. 

Por ser a esta a expressão da verdade, declaro estar ciente e de acordo, firmo o presente. 

Tel. : Celular:..............................Residencial:..................... Comercial................. 

 

Nova Olímpia........../ ........................../2012.                                                      

 

_________________________ 
Assinatura do(a) inscrito(a) 
 
 
_________________________ 
Atendente 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO                        PROTOCOLO N°.................... 

Eu, ................................................................................................ atendente que recebi a 

inscrição de:............................................................................. estou ciente que será 

realizada análise da inscrição e que na falta de qualquer documento citado na Resolução 

002/2012/COMDICA/NO está sob a responsabilidade tanto minha quanto do requerente 

da inscrição. 

        _________________________                               _________________________ 
             Assinatura do inscrito                                                 Assinatura do atendente  
 
                              Nova Olímpia/MT, ......./........./2012 
 

AVALIAÇÃO COMDICA: 



 

 
COMDICA - Av. Tancredo Neves, nº1249, Bairro Santa Rosa 

Fone: ( 065) 3332-1146 - Nova Olímpia – MT E-mail: social@novaolimpia.mt.gov.br 

(verso do requerimento da inscrição) 

 

CONFORME A RESOLUÇÃO 02/2012-COMDICA/NO  

 

 
DA INSCRIÇÃO E REGISTRO DOS CANDIDATOS. 
 
 

01)- O interessado deverá, no ato da inscrição, apresentar-se munido dos 

documentos abaixo, com original e cópia de cada, que será autenticada no local, 

sendo retirada para ser juntada a inscrição. 

a)- Cédula de Identidade (RG) comprovando idade superior a 21 anos; 

b)- CPF; 

c)- Comprovante de escolaridade mínima de ensino médio completo, 

acompanhado de histórico escolar; 

d)- Título de Eleitor desta Zona Eleitoral com últimos comprovantes de votação 

ou justificativa eleitoral; 

e)- Certidão Negativa de antecedentes civil dos últimos cinco anos onde tenha 

residido; 

f)- Certidão Negativa de antecedentes criminal dos últimos cinco anos onde tenha 

residido; 

g)- Declaração pessoal solicitada no edital 01/12 e na resolução 02/12 (sendo 

constatada falsa a declaração o candidato será sumariamente excluído em 

qualquer fase do processo); 

h)- Currículo para o processo de seleção. 

 

02)- Não serão aceitas inscrições por via postal, fax, por procuração ou e-mail. 

 

OBS: NA FALTA DE QUALQUER DOCUMENTO ACIMA CITADO, 

NÃO SERÁ ACEITA A INSCRIÇÃO DO CANDIDATO. 

 

 



 

 
COMDICA - Av. Tancredo Neves, nº1249, Bairro Santa Rosa 

Fone: ( 065) 3332-1146 - Nova Olímpia – MT E-mail: social@novaolimpia.mt.gov.br 

ANEXO II– FORMULÁRIO PARA RECURSO 
PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR DE NOVA OLÍ MPIA-MT. 

 

NOME DO (A) CANDIDATO(A) :________________________________________________ 

RG N° :______________________________CPF. N°:_________________________________ 

CARGO:_____________________________N° DA INSCRIÇÃO_______________________ 

I. MARQUE COM X A PROVA OBJETIVO DO RECURSO: 
(   )  - INSCRIÇÃO INDEFERIDA 
(   )  - GABARITO DA PROVA OBJETIVA  
(   )  - PROVA OBJETIVA – QUESTÃO (ÕES) 
N°(S)_____________________________________ 
(   )  - RESULTADO DA PROVA OBJETIVA. 
(   )  - RESULTADO DA PROVA PRÁTICA  
(   )  - TÍTULO (S) 
(   )  - OUTRO 
MOTIVO____________________________________________________________ 
 
 
  ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

                                                                                                    (se necessário use o verso da folha)  
_________________________,______de___________________de 2012. 
 
 
 

______________________________________________ 
                                                                 Assinatura do(a) Requerente.   

 

OBS. O recurso deverá ser individual, por questão, devidamente fundamentado com a 

exposição de motivos e argumentos circunstanciados.  

 



 

 
COMDICA - Av. Tancredo Neves, nº1249, Bairro Santa Rosa 

Fone: ( 065) 3332-1146 - Nova Olímpia – MT E-mail: social@novaolimpia.mt.gov.br 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO  
 
 

Para fins de requerimento de inscrição do Processo Complementar 

de Escolha Tutelar de Nova Olímpia – MT, eu 

____________________________ declaro que me enquadro nas condições da 

Lei Municipal 955/12, expressando que:  

 

1 - Não exerço atividades político-partidárias; 

 

2 – Não exerço função em órgão de partido político ou direção de 

entidades sindicais; 

 

3 – Possuo tempo de residência e domicilio em Nova Olímpia-MT 

superior a 2 anos, constituindo o tempo real de ______________ anos neste 

município. 

Declaro ainda que estou ciente da responsabilidade e respondo cível 

e criminalmente pelo teor desta minha declaração e estou sabendo que se 

comprovada, a qualquer momento, a falsidade das declarações aqui prestadas 

minha inscrição no referido Processo de Escolha, será automaticamente 

cancelada. 

 

 
 
 
___________________________,______de______________de 2012. 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Nome do candidato: 
CPF: 
RG: 

 
 
 

 


