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ANEXO III - DECLARAÇÃO CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 7° CONSELHO TUTELAR DE AMERICANA 

PROCESSO DE SELEÇÃO SUPLEMENTAR CMDCA 016/2012 
 
DADOS DO CANDIDATO: 
 
NOME:  
INSCRIÇÃO:  
CARGO:  
 
 
DEFICIÊNCIA DECLARADA: CID: 
  
 
 
NOME DO MÉDICO QUE ASSINA O LAUDO EM ANEXO: NÚMERO DO CRM: 
  
 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA: 
 
¨ NÃO PRECISO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
¨ PROVA COM FONTE AMPLIADA 
¨ AUXILIO DE FISCAL PARA LEITURA DA PROVA 
¨ AUXILIO DE FISCAL PARA TRANSCRIÇÃO DA PROVA NO GABARITO 
¨ SALA DE FÁCIL ACESSO 
¨ OUTRA.  

QUAL?____________________________________________________________________________________________ 
 
JUSTIFICATIVA DA CONDIÇÃO ESPECIAL: ________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
ATENÇÃO: Esta Declaração e o respectivo LAUDO MÉDICO deverão ser encaminhados via SEDEX com A.R. (Aviso de 
Recebimento) para a empresa SHDias Consultoria e Assessoria Ltda - Rua Rita Bueno de Angeli, 189 - Jd. Esplanada II - 
Indaiatuba/SP - CEP: 13331-616, até no máximo 2 (dois) dias úteis após o encerramento das inscrições. 
 
 
 
  
_______________, ______ de ____________________ de 2012. 
 
 
 
 

 
Assinatura do candidato 
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ANEXO IV – REQUERIMENTO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE CANDIDATURA 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 7° CONSELHO TUTELAR DE AMERICANA 
PROCESSO DE SELEÇÃO SUPLEMENTAR CMDCA 016/2012 

 
DADOS DO CANDIDATO: 
 
NOME:  
INSCRIÇÃO:  
CPF:  
 
O candidato acima qualificado vem requerer à Comissão a análise dos documentos abaixo descritos e assinalados, os quais 
deverão constar anexos, sob responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
No campo ASSINALAR da tabela abaixo, deverá constar o número de folhas total de cada documento apresentado, somando 
no campo específico na última linha da tabela, o número total de folhas anexas ao processo. 
 

Documentos Assinalar  

I - Apresentação de atestados e 
certidões negativas de 
distribuições civis e criminais, 
sendo estes: 

a) Atestado de antecedentes 
criminais expedidos pelas: 

Polícia Estadual   

Polícia Federal   

b) Certidão negativa dos 
Distribuidores Cíveis e Criminais da 
Justiça Estadual e Federal 

Distribuidores Cíveis da Justiça Estadual    

Distribuidores Cíveis da Justiça Federal   

Distribuidores Criminais da Justiça Estadual    

Distribuidores Criminais da Justiça Federal   

II - Que o candidato resida no 
Município de Americana há no 
mínimo 02 (dois) anos, 
comprovados por: 

a) Prova de residência, através da cópia autenticada de 1 (uma) conta de energia elétrica ou de 
telefone ou de água ou correspondência bancária ou contrato de locação de imóvel com firma  
reconhecida, em nome do candidato e/ou do marido/esposa, neste caso anexando cópia autenticada 
da certidão de casamento, referente há no mínimo dois anos atrás e a cópia autenticada de 1 (uma) do 
último mês, anterior à publicação do edital; 

  

III - Que o candidato conte com 
idade superior a 21 (vinte e um) 
anos, comprovado por: 

a) Cópia autenticada da cédula de Identidade e CPF ou documento de identificação oficial com foto que 
contenha os números de RG e CPF. 

  

IV - Comprovação de 
escolaridade mínima 
correspondente ao ensino médio 
através de: 

a) Cópia autenticada do certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente ou diploma de ensino 
superior, sendo considerada a data de encerramento das inscrições como data limite para a 
comprovação da escolaridade exigida; 

  

V - Estar em gozo de seus 
direitos políticos e ser eleitor no 
Município de Americana: 

a) Comprovado pela certidão original de quitação com a justiça eleitoral ou cópia autenticada; 

  

VI - A comprovação de 
experiência na promoção, 
proteção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente de no 
mínimo 02 (dois) anos exercida 
nos últimos 05 (cinco) anos, 
através de: 

a) Curriculum vitae, de apresentação obrigatória para todos os candidatos, em que conste o resumo 
das atividades desenvolvidas na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente; e   

b) Declaração de atuação profissional e experiência junto à área de defesa dos direitos e/ou 
atendimento à criança e ao adolescente emitida por uma autoridade com atuação na área da infância e 
juventude (Ministério Público ou pelo Juiz da Infância e Juventude) ou por uma entidade pública ou 
privada registrada no CMDCA (anexar cópia do registro), descrevendo as atividades desenvolvidas, o 
período e o público alvo; e/ou   

c) Apresentação de cópias autenticadas das páginas de identificação e registro da Carteira de Trabalho, 
no caso de regime celetista, acompanhada de relatório contendo o período e as atividades 
desenvolvidas na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente; e/ou 

  

d) Apresentação da cópia autenticada do(s) decreto(s) ou da(s) portaria(s) de nomeação acompanhado 
do último holerite ou do ato de exoneração, ou certidão de tempo de serviço, contendo principalmente 
o cargo/função e o tempo de serviço prestado no referido  cargo/função, no caso de regime de 
trabalho estatutário, acompanhada de relatório contendo o período e as atividades desenvolvidas na 
área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente; e/ou 
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e) Apresentação de cópia autenticada do alvará  de profissional autônomo, devidamente atualizado 
acompanhado de declaração expedida por contratante(s) com reconhecimento de firma, contendo o 
período de trabalho, o resumo do trabalho realizado e as atividades desenvolvidas na área de defesa 
ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente; e/ou 

  

f) Apresentação de cópia autenticada com firma reconhecida de contrato de estágio firmado entre o 
aluno, a instituição de ensino e a empresa, acompanhado de relatório contendo o período de estágio, o 
resumo do trabalho realizado e as atividades desenvolvidas na área de defesa ou atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente; e/ou   

g) Apresentação de cópia autenticada de contrato de voluntariado emitido por entidade registrada no 
CMDCA (anexar cópia do registro) ou declaração emitida pela presidência da entidade com firma 
reconhecida atestando o trabalho voluntário realizado, acompanhado de relatório contendo o período 
de voluntariado, o resumo do trabalho realizado e as atividades desenvolvidas na área de defesa ou 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

  

h) Para os conselheiros tutelares em pleno exercício do mandato e ex-conselheiros tutelares, que 
tenham interesse em participar do processo de escolha, deverão apresentar declaração original 
expedida pelo CMDCA, na qual conste o período de efetivo exercício da função 

  

NÚMERO TOTAL DE FOLHAS ANEXAS AO PROCESSO: 

 
 
 
 
ATENÇÃO:  
I. Este requerimento tem a finalidade de auxiliar o candidato na checagem dos documentos necessários ao Processo de 

Seleção, sendo que para a Análise dos Documentos serão considerados os documentos efetivamente constantes no 
envelope lacrado protocolado pelo candidato. 

 
 
 
 
_______________, ______ de ____________________ de 2012. 
 
 
 
 

 
Assinatura do candidato 
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ANEXO V - MODELO DE RECURSO 
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 7° CONSELHO TUTELAR DE AMERICANA 

 

À Comissão de Processo de Seleção Suplementar - EDITAL CMDCA 016/2012 

DADOS DO CANDIDATO: 
 
NOME:  
INSCRIÇÃO Nº:  DATA DE NASCIMENTO: 
CPF:  RG:  
TELEFONES:  E-MAIL: 
 
RECURSO SOBRE: 
 

 Resultado da Prova Escrita  
 Análise dos Documentos   
 Formação Específica  
 Avaliação Psicológica  
 

Razões do Recurso: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Americana, _______ de _____________ de 2012. 

________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 7° CONSELHO TUTELAR DE AMERICANA 
PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSO – PROCESSO DE SELEÇÃO SUPLEMENTAR - EDITAL CMDCA 016/2012 

 
DADOS DO CANDIDATO: 
 

NOME:  
INSCRIÇÃO:  
CARGO:  
TELEFONES:  
 
RECURSO SOBRE: 
 

 Resultado da Prova Escrita  
 Análise dos Documentos   
 Formação Específica  
 Avaliação Psicológica  

 
Americana, _______ de _____________ de 2012. 

________________________________________ 
Assinatura do Candidato  


