ATOS INSTITUCIONAIS
TÍTULO:
REGULAMENTO ELEITORAL
Ficha de Inscrição de Candidato
Identificação do candidato
Matricula:
Nome Completo:
(

) Aposentado

(

) Ativo

Empresa de origem:
Nacionalidade:

(

) Pensionista
Profissão:

Sexo:
Estado civil e regime de casamento:
Nome do cônjuge ou companheiro:
RG /Data de Emissão / Órgão Emissor:

CPF:

Endereço residencial completo:

Bairro ou distrito:

CEP:

Município:

DDD/Telefone:

Fixo:

E-mail:
Endereço comercial completo:
CEP:

Município:

DDD/Telefone

Fixo

UF
DDD/Celular:

Bairro ou distrito:
UF
DDD/Celular:
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DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO
Declaro conhecer e estar de acordo com os termos do Estatuto Social da CAEFE e do Regulamento Eleitoral
inerentes aos cargos pretendidos.
Declaro estar adimplente com as obrigações financeiras com a CAEFE, Artigo 15, inciso II do Estatuto Social.
Declaro não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado.
Declaro não participar como sócio ou administrador de qualquer empresa ou instituição que tenha interesse
direto ou indireto no objetivo da CAEFE, entendendo-se como objetivo os produtos e serviços que a CAEFE
oferece, conforme item I, art. 6º do Estatuto Social.
Declaro não ter sido sócio, controlador ou administrador de empresa ou instituição, que foi objeto de
declaração de insolvência, de liquidação, de intervenção, de falência, concordatária ou recuperação judicial.
Declaro não ter títulos protestados.
Declaro não estar declarado falido ou insolvente.
Declaro não estar impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de
prevaricação, de corrupção ativa e passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé
pública ou condenada por crime que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público;
Declaro não ser cônjuge ou companheiro (a), ou ainda ter parentesco até o 3º grau entre si, inclusive afins ou
com integrantes das empresas conveniadas, com fornecedores ou com qualquer outra empresa ou
instituição ligada direta ou indiretamente com os objetivos da CAEFE.
Declaro ter disponibilidade de tempo para o cumprimento das incumbências estatutárias e regimentais.
Declaro que não me encontro em infringência de qualquer dispositivo que rege a CAEFE.
Declaro que preencho as condições e pré-requisitos legais e estatutários estabelecidos na regulamentação
em vigor para o exercício do cargo pleiteado.
Declaro que assumo integral responsabilidade pela fidelidade dos documentos apresentados e das
declarações prestadas, ficando a CAEFE desde já autorizada a fazer uso de minha imagem e plataforma de
Chapa para divulgação do pleito.
Autorizo a CAEFE/Comissão Eleitoral a fazer as consultas dos meus dados pessoais junto aos órgãos públicos
ou privados de cadastro de informações.

Local e data:

Assinatura:

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER IMPRESSO E RECONHECIDO FIRMA POR AUTENTICIDADE EM CARTÓRIO.
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Cada candidato deverá anexar a seguinte documentação a este documento:
1) Última declaração do Imposto de Renda.
2) Certidão negativa cível e criminal.
3) Certidão negativa de títulos protestados.
4) Declaração da própria CAEFE comprovando estar adimplente com suas obrigações financeiras.
5) Cópia dos documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e foto 3x4 do candidato
(atual).
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