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ANEXO III 

4º Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar de Bannach 

 

2. Documentos:   

Nome: 

Nº Identidade:_______________________________________________ 

CPF Nº:___________________________________________ 

Nºcelular/whattsApp:________________________________________ 

Carteira de Trabalho: Nº _________                       Série: ____________ 

Título de Eleitor: ____________________ 

Documento Militar Nº: _____________ 

Registro Profissional Nº: _________________ 

Nome de Perfil Facebook, Instagram e Twitter: 

_________________________________________ 

 

3. Grau de Escolaridade:  

A) ( ) Ensino Fundamental Completo; 

B) ( )Ensino Médio completo;  

C) ( ) Ensino Superior incompleto - curso: ________________ 

D) ( ) Ensino Superior em curso - curso: __________________ 

E) ( ) Ensino Superior completo  - curso: _________________ 

4. Profissão:______________________ 

5. Já foi eleito (a) como conselheiro (a) tutelar?  

(  ) Não  

(  ) Sim (   ) Titular  (   ) Suplente  

Município: ___________________________ 

Período(s): __________________________ 

6. Citar os cursos de formação/capacitação na área da criança e do adolescente: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

7. Citar as experiências na área de defesa, atendimento ou promoção dos 

direitos da criança e do adolescente devendo totalizar no mínimo 60 (sessenta) 

horas. (especificar: atividade, função, cargo, carga horária trabalhada e 

caracterização do público atendido): 

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

8. Citar, no mínimo, 02(duas) fontes de referência de pessoa física ou jurídica 

que confirmem a experiência em atividade de defesa, atendimento ou promoção 

dos direitos da criança e do adolescente: (identificar: telefones de contato, nomes 

e endereços completos):  

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Declaro estar ciente de que estarei sujeito à aplicação das penalidades previstas 

no Código Penal Brasileiro e demais legislações pertinentes, em caso de 

falsidade de quaisquer das informações aqui prestadas.  

 

Bannach - PA, _________/_________/2019 

 

 

 

 

 

Assinatura do (a) pré-candidato (a)_______________________________ 

 

 

 


