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REGIMENTO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS DO 
CONSELHO DELIBERATIVO e DO CONSELHO FISCAL, DA 
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ – IAPAR-EMATER - 
FAPA. 

 
Este regimento estabelece instruções para a eleição com vistas ao provimento dos cargos para os 
órgãos estatutários, conforme definido no Estatuto da FAPA. 
 
O Conselho Deliberativo, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da FAPA, resolve 
aprovar o presente Regimento Eleitoral, que regerá os procedimentos que visam à escolha de 
membros dos Conselhos da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL DO PARANÁ – IAPAR-EMATER - FAPA, assim definido.  

 
 

CAPÍTULO I 
PROCESSO ELEITORAL 

 
Art. 1º - Este Regimento Eleitoral tem por objetivo disciplinar o processo para a eleição de: 
                                                                                                                                                    
a. 03 (três) membros titulares para o Conselho Deliberativo; 
b. 01 (um) membro suplente para o Conselho Deliberativo;  
c. 01 (um) membro titular para o Conselho Fiscal; 

 
 
§1º - A Eleição para o preenchimento dos cargos se fará em atendimento ao previsto nos artigos 23 
a 29 do Estatuto da FAPA e seus parágrafos.                                                                                                     
 
§2º - Os membros titulares e suplentes eleitos para o Conselho Deliberativo, bem como o membro 
titular eleito para o Conselho Fiscal exercerão mandato de 04 (quatro) anos, iniciando-se em junho 
de 2022 e encerrando-se em maio/2026. 
 
 
 

Seção I  
Convocação das Eleições 

 
Art. 2º - Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo convocar as eleições, dando 
conhecimento a todos os participantes ativos e assistidos das Patrocinadoras.   

 
 

Seção II 
 Comissão Eleitoral 

 
Art. 3º - O Presidente do Conselho Deliberativo nomeará uma Comissão Eleitoral, que será 
responsável pela realização do pleito. 
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I – A Comissão será composta por 04 (quatro) pessoas, sendo um representante da FAPA (Fundação 
de Previdência do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – IAPAR-EMATER), um do IDR-
Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), um da AFA (Associação dos Funcionários do 
Instituto EMATER) e um da AAPER (Associação dos Aposentados e Pensionistas da EMATER-PR), 
cabendo ao Presidente do Conselho Deliberativo a indicação do Presidente da Comissão; 
 
II - A Comissão será responsável pela elaboração e proposição do Regimento Eleitoral e demais atos 
necessários para a realização do pleito, submetendo-o à aprovação do Conselho Deliberativo. 
 
Art. 4º - Os Membros da Comissão Eleitoral não poderão se candidatar à eleição de que trata este 
Regimento. 
 
Art. 5º - A Comissão Eleitoral terá as seguintes competências e atribuições: 
 
a. Fazer cumprir o presente Regimento Eleitoral; 
b. Elaborar e divulgar o Edital de Convocação para Eleição; 
c. Receber as inscrições e conferir os pré-requisitos dos candidatos; 
d. Notificar os candidatos para comprovação dos pré-requisitos, se necessário; 
e. Publicar a relação dos candidatos habilitados ao processo eleitoral; 
f. Promover reunião com os candidatos homologados, se necessário; 
g. Receber o Relatório de votação eletrônica; 
h. Compor a Comissão Apuradora dos votos, sendo os mesmos componentes da Comissão Eleitoral; 
i. Credenciar os Fiscais; 
j. Elaborar a Ata de instalação da Comissão Apuradora; 
k. Elaborar a Ata de encerramento da apuração dos votos; 
l. Elaborar Mapa de Apuração com o Resultado final da eleição; 
m.  Divulgar o resultado final da apuração dos votos, juntamente com relatório de matrículas dos 

votantes, no site FAPA, pelo Presidente da Comissão Eleitoral, comunicando ao Presidente do 
Conselho Deliberativo; 

n. Apreciar recursos interpostos pelos candidatos e fiscais; 
o. Elaborar e organizar todos os documentos formais que comprovam a lisura do processo eleitoral. 
 

 
CAPÍTULO II 

ELEITOR 
 

Art. 6º - Para os efeitos legais deste Regimento Eleitoral são considerados eleitores os participantes 
ativos, os assistidos e vinculados, exceto os pensionistas.   
 
I - Cada eleitor terá o direito de votar em 4 (quatro) candidatos para o Conselho Deliberativo e em 
apenas 1 (um) candidato para o Conselho Fiscal.  
 
II - O exercício do voto é facultativo.  
 
 
 

CAPÍTULO III 
CONDIÇÕES E REQUISITOS DO CANDIDATO 

 
Art. 7º - Poderá candidatar-se ao Conselho Deliberativo ou ao Conselho Fiscal, o participante que 
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preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 
I – possuir experiência profissional comprovada de, no mínimo, três anos, no exercício de atividades 
nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria;  
 
II - possuir certificação de capacitação profissional nos termos do § 1°, do artigo 5º da Resolução 
CNPC n° 39, de 30/03/2021, ou assumir compromisso de obter certificação no prazo de um ano a 
contar da data da posse. 
 
III - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 
 
IV - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social, 
inclusive da previdência complementar, como servidor público ou em patrocinadoras, desde que, tal 
punição seja decorrente de processo administrativo disciplinar transitado em julgado;  
 
V – possuir vínculo a um plano de caráter previdenciário operado pela FAPA. 
 
§ Primeiro - As comprovações exigidas nos itens “I e II” são de responsabilidade exclusiva do 
candidato, mediante a apresentação de atestados, conforme respectivos modelos nos “ANEXOS IV, 
V e VI”; 
 
§ Segundo – As comprovações exigidas no item III são de responsabilidade exclusiva do candidato, 
mediante apresentação das certidões negativas de Antecedentes Criminais (Site Departamento de 
Policia Federal), Certidão Regional para fins Gerais Cível e Criminal (Site Poder judiciário) e Certidão  
Para fins exclusivamente civis (Comarca que reside nos últimos 5 anos); 
 
§ Terceiro – A comprovação exigida no item “IV” é de responsabilidade exclusiva do candidato, 
mediante a apresentação de declaração emitida pelo IDR-Paraná. 
 
Art. 8° - O candidato notificado para fins de comprovação ou complementação dos pré-requisitos 
terá que fazê-lo até a data estabelecida pela Comissão Eleitoral.  

 
Parágrafo Único: Não havendo atendimento da notificação até o prazo definido pela Comissão 
Eleitoral, o candidato não estará inscrito para o pleito, não cabendo, neste caso, recurso. 
 
Art. 9° - O candidato que possuir parentes até o terceiro grau em quaisquer dos órgãos estatutários 
ou das Diretorias das Patrocinadoras, não terá sua candidatura homologada.  
 

 
 

CAPÍTULO IV 
INSCRIÇÃO DO CANDIDATO 

 
Art. 10 - O candidato ao pleito poderá se inscrever somente para 01 (um) dos Conselhos da FAPA: 
Deliberativo ou Fiscal. Na inscrição deverá indicar para qual Conselho estará concorrendo. 
 
Art. 11 - A formalização da inscrição do candidato será mediante requerimento dirigido ao 
Presidente da Comissão Eleitoral, conforme modelo “ANEXO II”, encaminhado via carta registrada 
(AR), meio eletrônico (digitalizado em pdf e enviado para o e-mail: fapa@fapa.org.br) ou 
protocolado na sede da FAPA, em Curitiba, na Rua da Bandeira, 500 - 3º andar - Cabral, a partir do 

mailto:fapa@fapa.org.br
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dia 06/01/2022 com prazo final até às 17:00 horas do dia 02/03/2022.  
 
Parágrafo Único: As inscrições serão analisadas pela Comissão Eleitoral, que emitirá resolução de 
homologação dos candidatos habilitados ao pleito até o dia 14/03/2022. 
 
Art. 12 - Será indeferida a inscrição do candidato que não preencher os requisitos mencionados nos 
incisos "I" a "V” do artigo 7º deste regimento, respeitando-se o disposto no artigo 8° deste 
regimento. 
 
Parágrafo Único: O candidato que tiver sua inscrição indeferida pela Comissão Eleitoral poderá 
recorrer a uma junta formada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, um membro do Conselho 
Fiscal e um membro da Diretoria Executiva, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
imediatamente após o recebimento do indeferimento emitido pela Comissão Eleitoral.   

 
 

CAPÍTULO V 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
Art. 13 - O Edital de Convocação do Pleito será elaborado pela Comissão Eleitoral e aprovado pelo 
Presidente do Conselho Deliberativo. 
 
Parágrafo Único: O Edital de Convocação para eleição será divulgado através dos meios de 
comunicação disponíveis. 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO VI 

PROPAGANDA DO CANDIDATO 
 

Art. 14 - Será destinado para cada candidato habilitado ao pleito, espaço igual na Edição Especial do 
Informativo FAPA, devendo constar fotografia colorida recente, currículo e programa de trabalho.  
 
§1º - Os custos para elaboração da Edição Especial do Informativo FAPA serão integralmente 
cobertos pela FAPA. 
 
§2º - Não será permitida a propaganda eleitoral do candidato em jornais e/ou informativos das 
Patrocinadoras (FAPA e IDR-Paraná).   
 
§3º - A utilização do e-mail pelo expresso, limitado a 03 (três) inserções por candidato, dependerá 
de autorização prévia da Diretoria Administrativa do IDR-Paraná, cabendo ao Presidente da 
Comissão Eleitoral solicitar autorização de uso. 
 
Art. 15 - O candidato poderá utilizar-se de recursos próprios para divulgar seu nome e suas 
propostas de trabalho, através de panfletos, folders, cartas, vídeos, cartazes, redes sociais e outros. 
 
Art. 16 - A inobservância do estabelecido neste capítulo implicará na cassação do candidato, desde 
que formalmente comprovado perante a Comissão Eleitoral.  
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Parágrafo Único: O candidato que tiver sua candidatura cassada pela Comissão Eleitoral poderá 
recorrer a uma junta formada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, um membro do Conselho 
Fiscal e um membro da Diretoria Executiva, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
imediatamente após o recebimento do indeferimento emitido pela Comissão Eleitoral, (até 
14/03/2022) respeitado o parágrafo único do artigo 8º deste regimento. 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
SISTEMAS DE VOTAÇÃO 

 
Art. 17 - O processo eleitoral será realizado através de sistema de votação, via voto eletrônico. 
 
Parágrafo Único: 
§1º - O participante deverá acessar o site da FAPA www.fapa.org.br, selecionar o menu ELEIÇÃO, 
digitar sua senha e clicar na foto do candidato de sua escolha em cada um dos Conselhos. 
 
Art. 18 – O acesso ao sistema eletrônico de votação será disponibilizado aos participantes a partir 
das 08:00 horas do dia 09/05/2022 e encerrado às 17:00 horas do dia 10/05/2022. 
 
Art. 19 – O eleitor exercerá o direito do voto utilizando a mesma senha individual que já possui para 
acesso a área restrita do site da FAPA. 
 
Parágrafo Único: Será responsabilidade exclusiva do eleitor requisitar à área de informática da FAPA 
a reinicialização da senha, em tempo hábil para a votação, caso a tenha perdido. 
 
Art. 20 – O desenvolvimento do sistema de votação é de responsabilidade da FAPA, juntamente com 
a assessoria de informática, de forma a garantir a lisura do processo eleitoral. 
 
Parágrafo Único: A manutenção da segurança e confidencialidade do processo eletrônico de 
votação ficará sob a responsabilidade da área de informática da FAPA, com suporte da assessoria 
terceirizada. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
COMISSÃO APURADORA E FISCAIS 

 
Art. 21 - A Comissão Eleitoral será responsável pela apuração dos votos, sendo, portanto, a 
Comissão Apuradora. 
 
Art. 22 - O candidato poderá acompanhar ou indicar 01 (um) Fiscal para acompanhar o processo de 
apuração. O credenciamento do Fiscal deverá ser solicitado pelo candidato à Comissão Eleitoral, 
formalizando o pedido até às 17:00 horas do dia 10/05/2022. 
 
Art. 23 - Instalada a Comissão Apuradora no dia 11/05/2022 na sede da FAPA, a mesma procederá à 
análise e conferência dos relatórios de votação e dará início ao processo de apuração dos votos.  

 
 

http://www.fapa.org.b4/
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CAPÍTULO IX 

APURAÇÃO DOS VOTOS 
 
Art. 24 – A apuração dos votos será realizada a partir do relatório emitido pelo sistema de votação. 
 
Art. 25 - Os votos brancos e nulos serão considerados somente para quantificar a participação dos 
eleitores, cumulativamente com os válidos. 
 
Art. 26 - À medida que os votos forem sendo apurados, os candidatos e/ou fiscais poderão levantar, 
desde que devidamente comprovados, fatos e irregularidades, os quais serão analisados pela 
Comissão Eleitoral, sempre visando a lisura do processo eleitoral.    
 
Parágrafo Único - Da decisão da Comissão Eleitoral, cabe recurso imediato, por escrito, ao 
Presidente do Conselho Deliberativo. 
 
Art. 27 - Encerrado o escrutinamento, a Comissão Apuradora preencherá o mapa dos votos 
apurados. 
 
Art. 28 - Totalizado o mapa, este será assinado pelos Membros da Comissão Apuradora, e também 
pelos candidatos e/ou fiscais presentes.  
 
 

CAPÍTULO X 
 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS, HOMOLOGAÇÃO, POSSE E MANDATO 

 
Art. 29 - A Comissão Eleitoral, através de ato próprio, divulgará o resultado final da votação, com o 
quantitativo de votos por candidato.   
 
Parágrafo Único – A junta formada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, um membro do 
Conselho Fiscal e um membro da Diretoria Executiva julgará no prazo de 48 horas, após a divulgação 
do resultado, os recursos de candidatos, quanto ao indeferimento, quando houver. 
 
Art. 30 - O Presidente do Conselho Deliberativo, por ato próprio, homologará os candidatos eleitos. 
 
Art. 31 - De acordo com o Estatuto da FAPA, será considerado eleito para o Conselho Deliberativo: 
 
§1º - Membros Titulares: os três candidatos mais votados.  
 
§2º - Membro Suplente: o 4º (quarto) candidato mais votado.  
 
§3º - O eleito terá garantia de estabilidade e será permitida uma recondução assegurada por lei, 
caso não venha exercendo mandato. Na forma do artigo 12 da LC 108/2001 e artigo 33 do estatuto 
da entidade. 
 
 
Art. 32 - De acordo com o Estatuto da FAPA, será considerado eleito para o Conselho Fiscal: 
 
§1º - Membro Suplente, o candidato mais votado.   
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§3º - Ao eleito será vedada a recondução, conforme determina a Legislação. Na forma do artigo 16 
da LC 108/2001. 
 
Art. 33 - Em caso de empate, será considerado vencedor o candidato que tiver o maior tempo de 
contribuições à FAPA. Persistindo o empate o critério será o da idade mais avançada.  
 
Art. 34 – Demais candidatos votados aos Conselhos poderão assumir em caso de vacância, 
respeitando a classificação de votação.  
 
Art. 35 - Os Membros eleitos e nomeados serão empossados até o dia 01/06/2022. 
 
 

CAPÍTULO XI 
CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL 

 
Art. 36 - O Cronograma do processo eleitoral, bem como todas as etapas estão definidos no “Anexo 
I” deste Regimento Eleitoral.  

 
CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 Art. 37 - Não haverá reembolso de quaisquer despesas dos candidatos, por parte da FAPA, durante 
o período eleitoral.  
 
Art. 38 - Após a proclamação dos eleitos, os trabalhos relativos ao pleito serão considerados 
concluídos, dissolvendo-se a Comissão Eleitoral. 
 
Art. 39 - Este Regimento Eleitoral entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Deliberativo da FAPA. 
  

    Curitiba, 15 de dezembro de 2021. 
 
 Comissão Eleitoral 
 
Membros designados pelo Presidente do Conselho Deliberativo da FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO 
INSTITUTO EMATER-FAPA, através da Deliberação nº 01/2021 de 13/12/2021. 
 

   Presidente:  Gecsur Clóvis De Bortoli (IDR-Paraná)  
   Membros:    Agostinho dos Santos Lisboa (AFA) 
                          Tereza Miozzo (AAPER) 
                             Regina Izabel Correia (FAPA)  
 
 

REGIMENTO APROVADO PELO CONSELHO DELIBERATIVO EM SUA REUNIÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NOS DIAS 14 a 16/12/2021  

 
 

Presidente do Conselho Deliberativo. 
Carlos Antonio Ferraro Biasi
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“ANEXO I” DO REGIMENTO ELEITORAL - CRONOGRAMA 

ATIVIDADES E ETAPAS DO PROCESSO ELEITORAL. 
DATAS 

PRAZOS 

1 DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL – RESOLUÇÃO nº 01/2021 Dia 13/12/2021 

2 APROVAÇÃO DO REGIMENTO ELEITORAL PELO CONSELHO Dia 14/12/2021 

3 INÍCIO DA DIVULGAÇÃO DAS ELEIÇÕES E DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO Até 06/01/2022 

4 PRAZO FINAL PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS Dia 02/03/2022 

5 CONFERÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS DOS CANDIDATOS  Dia 06/03/2022 

6 RECURSO SOBRE INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA Até 10/03/2022 

7 

JULGAMENTO DA JUNTA FORMADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, UM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL E UM MEMBRO DA DIRETORIA 
EXECUTIVA DA FAPA SOBRE O RECURSO INTERPOSTO AO INDEFERIMENTO DA 
INSCRIÇÃO 

Até 14/03/2022 

8 HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS PELA COMISSÃO ELEITORAL Até 14/03/2022 

9 INICIO DA CAMPANHA ELEITORAL Dia 16/03/2022 

10 INFORMATIVO ESPECIAL SOBRE ELEIÇÃO Até 31/03/2022 

11 PRAZO FINAL DA CAMPANHA ELEITORAL Dia 06/05/2022 

12 PERÍODO DE VOTAÇÃO 09 e 10/05/2022 

13 ATO DE APURAÇÃO DOS VOTOS – ESCRUTINAMENTO Dia 11/05/2022 

14 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO GERAL DA ELEIÇÃO Dia 11/05/2022 

15 

JULGAMENTO DA JUNTA FORMADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, UM MEMBRO DO CONSELHO FISCAL E UM MEMBRO DA DIRETORIA 
EXECUTIVA DA FAPA SOBRE O RECURSO INTERPOSTO AO INDEFERIMENTO DO 
RESULTADO DA ELEIÇÃO 

Até 13/05/2022 

16 HOMOLOGAÇÃO DOS ELEITOS Até 13/05/2022  

17 EMISSÃO DAS RESOLUÇÕES DE INDICAÇÃO PELO IDR-Paraná  Até 20/05/2022 

18 POSSE DOS ELEITOS E INDICADOS  Até 01/06/2022 
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“ANEXO II” do REGIMENTO ELEITORAL 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
Ilmo Sr. 
Presidente da Comissão Eleitoral 
Rua da Bandeira, 500 - 3º andar - Cabral - Curitiba-PR - Sede da FAPA. 
 
Solicito a minha inscrição como candidato a Membro do Conselho a seguir 
indicado, conforme definido no Regimento Eleitoral: 
 
 C     CONSELHO DELIBERATIVO  
 
 
         CONSELHO FISCAL  
      
Declaro possuir os requisitos previstos no artigo 7º, seguindo em anexo cópia dos 

documentos previstos nos incisos “I, II, III e IV” do referido artigo. Estou ciente do 

disposto nos artigos 8° e 12 do Regimento Eleitoral e demais artigos, e que a não 

observância e comprovação dos mesmos será motivo de indeferimento do pedido de 

inscrição pela Comissão Eleitoral. Assumo a responsabilidade por todas as 

informações prestadas e declarações feitas neste requerimento, ciente de que 

"declaração falsa ou omissão de fato conhecido” constitui crime, previsto no art. 299 

do Código Penal. 

Nestes Termos pede deferimento 
 
Nome: ______________________________________ 
 
Assinatura:__________________________________ 
 
Local: ______________________________________  
 
Data: _______/__________________________/_____ 

 
 
Dados Cadastrais Obrigatórios  
   

Unidade de lotação :   ___________________________________________________ 

Cargo / Função:  ______________________________________________________ 

Nº. Matrícula no IDR-Paraná:  _________________________ 

Admissão no IDR-Paraná:  ____/________________/_______ 

Telefone Comercial:  (     ) ___________________________   

Telefone Residencial:  (    ) ________________ Celular: (     ) ____________________ 

e-mail: _______________________________________________________________ 
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“ANEXO III” - DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO  

Deverá constar: 

- Cargo ao qual está se candidatando; 

- Motivos pelos quais está se candidatando; 

- Breve histórico profissional;  

- Plano de trabalho; 

O texto final contendo as 4 questões deve ocupar no máximo uma lauda (1 página A4) 
do Word, em fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento entre as linhas simples, 
conforme exemplo: 
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“ANEXO IV” – MODELO DE CURRÍCULO 
 

 

(NOME COMPLETO DO HABILITANDO) 

I - FORMAÇÃO ACADÊMICA 

A EFPC deverá encaminhar cópia do diploma ou do certificado de conclusão do curso informado neste formulário.  

1. CURSO SUPERIOR  

CURSO: 

INSTITUIÇÃO:  

ANO DE CONCLUSÃO:  

II – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

A EFPC deverá informar e comprovar, por meio de documentos hábeis, a experiência profissional de, no mínimo, 3 (três) anos, no exercício de atividades 

nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria; para o AETQ, indicado dentre os membros da diretoria-executiva, 

deve ser comprovada experiência de pelo menos 3 (três) anos na área específica de investimentos.  

É obrigatória a comprovação apenas do período de 3 (três) anos, os demais poderão ser somente informados neste formulário.   

1. CARGO A SER CONSIDERADO  (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS) 

PERÍODO: DE ___/___/_____ A ___/___/_____ 

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):   

EMPREGADOR:   

CNPJ DO EMPREGADOR:   

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA 

2. CARGO A SER CONSIDERADO  (DEVERÁ SER COMPROVADO POR MEIO DE DOCUMENTOS HÁBEIS) 

PERÍODO: DE ___/___/_____ A ___/___/_____ 

CARGO(S) E FUNÇÃO(ÕES) EXERCIDA(S):   

EMPREGADOR:   

CNPJ DO EMPREGADOR:   

DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES / EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA 

 

 
CERTIFICO QUE AS DECLARAÇÕES CONSTANTES NESTE FORMULÁRIO SÃO VERÍDICAS.   

 

 

 

LOCAL E DATA:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA:  ______________________________________ 
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“ANEXO V” MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

  
 DECLARAÇÃO 

  
 
  

Eu, .................................................................................................., DECLARO, 

para fins de concorrer às eleições do Conselho (Deliberativo ou Fiscal), que 

estou ciente do que determina a Resolução CNPC n° 39/2021 e firmo o 

compromisso, caso eleito for,  de buscar certificação de capacitação 

profissional, a ser concedida por Entidade qualificada e reconhecida, no prazo 

de um ano a contar da data da posse,.  

  

Responsabilizo-me pela veracidade do compromisso desta declaração, ciente 

de que na eventualidade de não conseguir a capacitação, no prazo legal, 

poderá implicar na perda do mandato. 

  

 
  
  
Firmo a presente,  
  
  
............................................................................................... 
Local e data  
  
  
  
............................................................................................... 
assinatura 
RG nº 
CPF 

 

 
 

 
 


