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ANEXO II
DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE CANDIDATURA
DOCUMENTOS
Comprovante de idoneidade
moral firmada em documentos
próprios (ANEXO IV)
Documento de identidade com
foto
CPF
Comprovante de residência
do mês de junho/2019 e do mês
de junho/2017

Comprovante de Conclusão do
Ensino Médio
Comprovante de atuação na área
da infância e adolescência
SOMENTE PARA CONSELHEIROS E
EX-CONSELHEIROS – comprovante
de não ter sofrido penalidade de
perda de mandato
Título de Eleitor e comprovante de
quitação com as obrigações
eleitorais
Antecedentes criminais estadual
Antecedentes criminais federal
Atestado médico
Formulário de Inscrição (ANEXO
III)

DESCRIÇÃO/LOCAL DE ACESSO
Modelo de formulário disponível no site
www.alegre.es.gov.br
Cópia da RG ou CNH ou Carteira Profissional (p.7 e 8)
Cópia do CPF
(dispensável se estiver no RG ou CNH)
Cópia da conta de energia ou água ou telefone ou IPTU ou
correspondência com carimbo dos correios no nome do
candidato
(nos casos em que o comprovante de residência não estiver no
nome do candidato, este deverá apresentar juntamente com
ela o contrato de locação do imóvel)
Cópia de Certificado ou Diploma devidamente registrado,
emitido por instituição legalmente constituída ou Declaração de
conclusão do Ensino Médio até a data da posse*1
Declaração, original, assinada, em papel timbrado da
Instituição, com Firma Reconhecida em Cartório *2
Declaração de próprio punho, assinada, datada com Firma
Reconhecida em Cartório

Cópia do Título Eleitoral e Certidão original disponível no
site:http://www.tse.jus.br/eleitor/formulár/formulári/formulárde-quitacao-eleitoral
Atestado original emitido no site:
http://www.pc.es.gov.br/policia-civil
Atestado original emitido no site: http://www.dpf.gov.br/
Atestado médico original assinado e carimbado, emitido por
órgão público, declarando aptidão física e mental
Original assinado e datado disponível no site:
www.alegre.es.gov.br

*1 A declaração deverá ser emitida em papel timbrado, com todos os dados da Instituição e
legalidade da oferta do curso, em original, com data de junho de 2019, indicando a data prevista para
a conclusão do curso, confirmando a matrícula do aluno, assinada pelo diretor.
*2 A declaração, apresentada em original com firma reconhecida, deverá ser assinada pelo
representante legal da Instituição ou serviço, descrevendo a data de início e término (ou
continuidade) do serviço, descrevendo o tipo e forma de atuação do candidato nela.

