
LISTA PARA CONFERIR A DOCUMENTAÇÃO – CONSELHO TUTELAR 

 

 Declaração de idoneidade moral (modelo fornecido pelo CMDCA); - 
EMITIDO POR DUAS PESSOAS DIFERENTES. 
 

 Documento de identidade pessoal com foto (RG ou CNH); - VERIFICAR 
SE A PESSOA JÁ TEM MAIS DE 21 ANOS. 
 

 CPF; 
 

 Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);- A PESSOA 
DEVE PROVAR QUE RESIDE NO MUNICÍPIO HÁ PELO MENOS 5 
ANOS: Pode ser comprovante de residência no nome do candidato da 
época e um atual, se em nome do cônjuge, a certidão de casamento, se 
em casa alugada um comprovante atual + o contrato de aluguel da época 
etc. 
 

 Título de eleitor;- DEVE SER ELEITOR NO MUNICÍPIO HÁ PELO 
MENOS 5 ANOS. 

 

 Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; - 
COMPROVANTE DA ÚLTIMA ELEIÇÃO OU EMITIR NO SITE: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-
eleitoral 

 

 Certidão de antecedentes criminal expedida pela Polícia Civil 
(http://www.pc.es.gov.br/policia-civil); 
 

 Certidão de antecedentes criminal expedida pela Polícia Federal 
(https://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.html); 
 

 Certidão de antecedentes criminal expedida pela Justiça Estadual 
(http://www.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPES
QUISA.cfm); 
 

 Certidão de antecedentes criminal expedida pela Justiça Federal 
(http://www2.jfes.jus.br/jfes/certidao/emissao_cert.asp) 
 

 Formulário de inscrição individual (modelo fornecido pelo CMDCA), 
devidamente preenchido e assinado; 
 

 Documento comprobatório de atuação na área da infância e juventude de, 
no mínimo, 01 (um) ano no município, relacionada à promoção, proteção, 
protagonismo, controle social e gestão da política dos direitos da criança e 
do adolescente; - QUALQUER DECLARAÇÃO OU CERTIFICADO 
RELACIONADO A ÁREA QUE COMPROVE O TEMPO DESCRITO. 
 

 Declaração de disponibilidade para o exercício da função pública de 
conselheiro tutelar com dedicação exclusiva, sob pena das sanções 
legais; (modelo fornecido pelo CMDCA); 
 

 Declaração de responsabilidade acerca das informações prestadas ou 
Clausula constante do termo de inscrição onde o candidato se 
responsabilize pelas informações prestadas no momento da inscrição; 
(modelo fornecido pelo CMDCA); 
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