ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – CANDIDATO





O formulário de inscrição, preenchido e assinado, bem como os documentos poderão ser encaminhados para o email:
comissaoeleitoral-prev@ipe.rs.gov.br ou entregues na Assessoria Jurídica do IPE Prev, sita na Av. Borges de Medeiros,
1945, 12º andar, de segunda à sexta-feira, das 9:00 às 16:30 horas.
O candidato que se inscrever para o Conselho Fiscal não precisa indicar a Entidade ou órgão de classe [1]
O segurado não poderá concorrer simultaneamente para membro do Conselho de Administração e Conselho Fiscal (art. 5º,
§ 3º) [2]

portador(a) do RG nº
emitido pela

,

, inscrito(a) no CPF sob nº

(Poder/Órgão)

, vinculado(a) à/ao
, e à/ao Entidade ou Órgão de Classe:

[1], venho requerer à Comissão Eleitoral, o deferimento da
inscrição para concorrer à eleição de membro do: [2]

Conselho de Administração do IPE Prev
Conselho Fiscal do IPE Prev
conforme dados abaixo e relação de documentos anexados.
Endereço:

. Nº:

Bairro:

.

. Complemento:

Telefones. Res:

.

Com:

Cel.:

.

Endereço eletrônico:

Documentos anexados – item 2.3 do Edital 01/2018
I – cópia da cédula de identidade;
II – cópia do diploma universitário;
III – certidão do órgão setorial ou seccional de recursos humanos que comprove os seguintes requisitos:
a) ser segurado do RPPS/RS e estável;
b) não ter condenação definitiva em processo administrativo disciplinar;
c) tempo de serviço público estadual;.
IV – currículo que indique as atividades exercidas;
V – cópia da certificação de profissionais no mercado financeiro organizado por entidade autônoma de reconhecida
capacidade técnica e de difusão no mercado brasileiro de capitais;

sim

não

VI – certidão de quitação eleitoral;
VII – certidão negativa de crimes eleitorais;
VIII – certidão judicial criminal negativa da Justiça Federal e Estadual e da Justiça Militar (Federal e Estadual);
IX
–
certidão
negativa
de
improbidade
administrativa,
obtida
junto
ao
sítio
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; e
X – alvará de folha corrida, obtido junto ao sítio www.tjrs.jus.br ou expedido pelo Poder Judiciário da Comarca onde reside.
DECLARO, ainda, estar ciente das exigências e condições que constam no Edital, em conformidade com a Lei
Complementar nº 15.143, de 5 de abril de 2018 e Decreto nº 54.212, de 4 de setembro de 2018, bem como que, em caso
de não anexação do documento constante do item V acima, da obrigatoriedade de sua posterior apresentação, nos termos
do parágrafo único do art. 8º do Decreto nº 54.212/2018.
Nestes Termos, P. Deferimento.
,

____________________________________
(assinatura do requerente)

de

de 20

.

