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ANEXO I
CALENDÁRIO DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS (AS) REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL E REPRESENTANTES DOS ADOLESCENTES NO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TIMÓTEO/MG
Gestão - 2018 a 2020
03/05
05/06
a
13/06

Publicação do Edital de convocação
Prazo para o pedido de requerimento de candidatura e indicação de
votantes, junto à Comissão.
1ª Publicação da relação das Organizações da Sociedade Civil – OSC’s e

14/06

adolescentes candidatos. Será afixada na sede do CMDCA e site da
Prefeitura de Timóteo.

15/06
18/06
19/06
19/06

Prazo para impugnação dos candidatos.
Prazo para manifestação do relator, OSC ou movimento social e o
candidato contestado.
Prazo sobre a decisão dos pedidos de impugnação de candidaturas.
2ª Publicação dos candidatos. Será publicado no site da Prefeitura
Municipal de Timóteo.

21/06

Realização da assembleia para escolha dos conselheiros representantes

(5ª F)

da Sociedade Civil e dos representantes dos adolescentes.

25/06

Prazo para eventuais impugnações ao processo de escolha.

26/06

Prazo para manifestação da Comissão.

27/06

Prazo para encaminhar o resultado da escolha ao Executivo.
Posse dos (as) Conselheiros (as) de Direitos representantes da

05/07

Sociedade Civil e dos Representantes dos Adolescentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timóteo/MG.
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ANEXO II

(inserir logomarca da OSC)
ATESTADO DE FUNCIONAMENTO
Declaro para os devidos fins, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente- CMDCA de Timóteo/MG, que a ______(nome da OSC)
, com sede
(endereço completo)
,
(nº CNPJ)
, está em pleno e regular funcionamento,
desde ___/____/_____, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais no que concerne as
atividades assistenciais e beneficentes e filantrópicas, sendo sua diretoria, com mandato de
___/___/___ a __/___/___ constituída dos seguintes membros:
Presidente:_________________________________________________________________
C.I._____________________ CPF_____________________________________
Endereço:_________________________________________________________
Vice-Presidente:_____________________________________________________________
C.I._____________________ CPF_____________________________________
Endereço:_________________________________________________________
Secretária:_________________________________________________________________
C.I._____________________ CPF_____________________________________
Endereço:_________________________________________________________
Vice-Secretária:_____________________________________________________________
C.I._____________________ CPF_____________________________________
Endereço:_________________________________________________________
Tesoureira:_________________________________________________________________
C.I._____________________ CPF_____________________________________
Endereço:_________________________________________________________
Vice-tesoureiro:_____________________________________________________________
C.I._____________________ CPF_____________________________________
Endereço:_________________________________________________________
Declaro, outrossim, que a referida OSC não remunera os membros de sua diretoria pelo
exercício específico de suas funções, não distribui lucros, vantagens ou bonificações a
dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma, destinando a totalidade das
rendas apuradas ao atendimento beneficente e gratuito de suas finalidades.

Atenciosamente,
Timóteo,_____de__________________ de ________
______________________________________________
Assinatura do Presidente
(carimbo da entidade)

ANEXO III

(inserir logomarca da OSC)
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO/CANDIDATO
Timóteo, ___ de junho de 2018.
Ilma.Srª.
Maria Aparecida Martins Alves
DD. Presidente da Comissão Organizadora do Processo de Escolha dos Conselheiros representantes da
sociedade civil e representantes de Adolescentes no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Timóteo/MG.
Prezada Senhora,
A

OSC__________________________________________________________________________________

vem requerer a inscrição e indica o (a) Sr. (a) ______________________________________, para representar
a referida OSC, além de delegado(a), como candidato(a) no pleito do Processo de Escolha dos Conselheiros
representantes da sociedade civil e representantes de Adolescentes no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Timóteo/MG., gestão 2018/2020.
Em anexo segue os documentos abaixo relacionados:


Cópia autenticada da ata de fundação;



Cópia autenticada do Estatuto Social, demonstrando atendimento aos requisitos do item 2.2 do
regulamento;



Atestado de funcionamento emitido pelo representante legal da OSC.



Certidão de antecedentes criminais e cíveis;



Cópia da carteira de identidade e C.P.F;



Declaração de residência;



Comprovante da última votação ou certidão expedida pelo cartório eleitoral;



Declaração que comprova a experiência voluntária ou carteira de trabalho, que comprova experiência
profissional;



Cópia autenticada do diploma, histórico escolar ou declaração de conclusão do ensino médio.
________________________________________________
PRESIDENTE DA ENTIDADE
(carimbo da entidade)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parecer da Comissão Organizadora:

( ) Deferido

( ) Indeferido
Timóteo, _____ de ___________ de 2018.

Indeferido pelas seguintes razões:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Assinatura dos membros da Comissão Organizadora______________________________________________

ANEXO IV

(inserir logomarca da OSC)
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO/DELEGADOS

ENTIDADE:_______________________________________________________________________________________________________
ENDEREÇO:______________________________________________________________________________________________________
TELEFONE:________________________ E-MAIL:________________________________________________________________________
Nº

NOME DO DELEGADO

E-MAIL

TELEFONE(S)

01

CART.
IDENTIDADE

PESSOA COM
DEFICIÊNCIA?
ESPECIFICAR.
Sim Não
____________
Sim

02

Não

____________
Sim

03

Não

____________
Sim

04

Não

____________

TIMÓTEO, ____ DE _________________ DE 2018.

________________________________________________
PRESIDENTE DA ENTIDADE
OBS: Este formulário depois de preenchido, deverá ser devolvido na sede do CMDCA até o dia 13 de junho no horário de 13h30 às 16h30.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, ____________________________________________________________,
RG nº__________________CPF nº______________________,residente e
domiciliado(a) à Rua/Avenida_______________________________________,
nº_____ Bairro_______________, cidade ____________ MG, declaro e atesto
para

os

devidos

fins

que

resido

na

cidade

de

Timóteo/MG

a

_____(____________) anos.

Timóteo, ________ de _____________________ de 2018.

__________________________________
(assinatura)

ANEXO VI

(Inserir logomarca da OSC)

DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA

Declaro para os devidos fins, que o (a) Sr.(a)________________________________
____________________________________________,

carteira

de

identidade

nº_______________, presta(ou) serviço (voluntário ou profissional) nessa OSC , no
período de___/___/_____ a ___/___/_______ na função de ____________________
_____________________________.

Por ser verdade, dato e assino o presente.

Timóteo, _____ de _______________ de 2018.

________________________________________________
PRESIDENTE DA ENTIDADE
(carimbo da entidade)

À
Ilma. Srª.
Maria Aparecida Martins Alves
DD. Presidente da Comissão Organizadora do Processo de Escolha dos Conselheiros
representantes da sociedade civil e representantes de Adolescentes no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timóteo/MG.

ANEXO VII

(Inserir Logomarca da escola ou projeto social)

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – ADOLESCENTE
Timóteo, ___ de junho de 2018.
Ilma.Sra.
Maria Aparecida Martins Alves
DD. Presidente da Comissão Organizadora do Processo de Escolha dos Conselheiros representantes da
sociedade civil e representantes de Adolescentes no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Timóteo/MG.

Prezada Senhora,

O (A) ________(nome do Conselho Escolar ou Projeto Social)_____________________________, vem
requerer a inscrição do(a) adolescente ______________________________________, como candidato(a)
representante dos adolescentes no pleito do Processo de Escolha dos Conselheiros representantes da
sociedade civil e representantes de Adolescentes no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Timóteo/MG., gestão 2018/2020.

Em anexo segue os documentos abaixo relacionados:
 Cópia do documento de Identidade ou certidão de nascimento do candidato;
 Declaração de residência, preenchida pelo próprio punho e assinada pelo adolescente e seu
responsável legal;
 Declaração expedida pelo presidente do Conselho Escolar ou pelos responsáveis dos projetos sociais
________________________________________________
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR
OU
RESPONSÁVEL PELO PROJETO SOCIAL
(carimbo)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parecer da Comissão Organizadora:

( ) Deferido

( ) Indeferido

Indeferido pelas seguintes razões:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Assinatura dos membros da Comissão Organizadora______________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Timóteo, _____ de ___________ de 2018.

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA (ADOLESCENTE)

Eu, ________________________________________________________, filho
de ___________________________________ e de ____________________,
residente e domiciliado (a) à Rua/Avenida_____________________________,
nº_________ Bairro___________________, cidade ________________ MG,
declaro e atesto para os devidos fins que resido na cidade de Timóteo/MG a
_____(____________) anos.

Timóteo, ________ de _____________________ de 2018.

__________________________________
(assinatura do adolescente)

__________________________________
(assinatura do responsável legal)

ANEXO IX

AUTORIZAÇÃO PARA ADOLESCENTE

Eu_______________________________________________ responsável legal pelo
adolescente ______________________________________________ autorizo o (a)
mesmo (a) para participar do processo de escolha dos conselheiros representantes
da sociedade civil e representantes de adolescentes no Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, que se realizará no dia 21 de junho de 2018,
no horário de 18h30 às 20h30, no CMEI/EJA.

Por ser verdade, dato e assino a presente autorização.

Timóteo, _____ de _______________ de 2018.

________________________________________________
Assinatura do responsável

Ilma. Srª.
Maria Aparecida Martins Alves
DD. Presidente da Comissão Organizadora do Processo de Escolha dos
Conselheiros representantes da sociedade civil e representantes de Adolescentes no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Timóteo/MG.

