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DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 
 

 

 
 
DECLARO, que li e respondi pessoalmente todas as questões contidas no presente 
formulário, sob as penas da lei, em conformidade com o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que todas as informações aqui são verdadeiras que não omiti  fato algum que impossibilite 
meu ingresso no cargo pretendido, que não estou cumprindo sanção por inidoneidade 
aplicada por qualquer órgão ou entidade de qualquer dos poderes de quaisquer entes 
Federados e que autorizo O CMDCA responsável pela investigação em conjunto com o MP da 
Comarca de Amparo, poderá se valer do auxílio de órgãos e de quaisquer outros meios legais 
que se fizerem necessários para consecução da etapa,  a realizar levantamento social e 
funcional sobre minha vida pessoal, para obter ou confirmar as informações prestadas e 
verificar se possuo idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das 
atribuições inerentes ao cargo pretendido, isentando as pessoas, empresas e 
estabelecimentos de ensino que prestarem informações de qualquer responsabilidade. 
 
 
 
 
 
_____________________, _____ de __________________ de _______. 
 

 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura do Candidato 
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(EDITAL   Nº .001/2019 –  CMDCA) 

 

FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS( FIC) 

Este formulário tem caráter reservado e destina-se exclusivamente ao uso do  CMDCA – Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente , responsável pela investigação em conjunto com 
o Ministério Público  da Comarca de Amparo. 
Em seu próprio interesse preste todas as informações pedidas neste formulário. Responda todas as 
questões de próprio punho. 
 
1. NOME COMPLETO:_____________________________________________________ 
 
INSCRIÇÃO N° ____________/ 2019 
 
2. APELIDO _____________________________________________________________ 

 
3. DATA NASCIMENTO____________________________________________________ 

 
4. NACINALIDADE /  NATURALIDADE UF___________________________________________ 
 
5. ESTADO CIVIL________________ SEXO ___________Nº DE FILHOS_________________ 
 
4. IDENTIDADE Nº____________________ EXPEDIDA EM ORGÃO EXPEDIDOR/ 

UF___________________ 
 

7. CPF Nº_______________________ 8. CNH Nº_______________ UF______               
VALIDADE________. 
 
5. TITULO DE ELEITOR Nº __________________ZONA_________ SEÇÃO_______ UF____ 

 
6. CARTEIRA PROFISSIONAL Nº ________________SÉRIE____________________ 

 
RELIGIÃO_______________________. PROFISÃO________________________________ 
 
FORMAÇÃO: _______________________________________________________________ 
 
 E-MAIL_____________________________ FACEBOOK______________________________ 
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DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC): 
 
 

CONFORME  Edital  0001/2019 – CMDCA ,  A Ficha de Informações Confidenciais (FIC) para fins 
de investigação social e funcional, será organizada e executada pelo CMDCA, conjuntamente com o 
Ministério Público da Comarca de Amparo/SP, onde será avaliado o procedimento irrepreensível e 
idoneidade moral inatacável do candidato, RESPEITANDO as datas de entrega. 
 
 
a) Habitualmente  há  descumprimento aos deveres de assiduidade, pontualidade, discrição e 
urbanidade? 
 
( ) sim  ( ) não  ( )  eventualmente  
Justifique: ___________________________________________________________________ 
 
b) Houve  prática de ato de deslealdade às instituições legalmente instituídas? 
 
( ) sim  ( ) não  ( )  eventualmente 
Justifique: ___________________________________________________________________ 
 
c) Participou de  manifestação de desapreço às autoridades e à administração pública? 
 
( ) sim  ( ) não  ( )  eventualmente 
Justifique: ___________________________________________________________________ 
 
d) Tem  habitualidade em descumprir obrigações legítimas? 
 
( ) sim  ( ) não  ( )  eventualmente 
Justifique: ___________________________________________________________________ 
 
 
e) Normalmente tem  relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e 
desabonadores antecedentes criminais ou morais? 
 
( ) sim  ( ) não  ( )  eventualmente 
Justifique: ___________________________________________________________________ 
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f) Praticou  ou pratica  ato que possa importar em escândalo ou comprometer a função de 
conselheiro? 
( ) sim  ( ) não  ( )  eventualmente 
Justifique: ___________________________________________________________________ 
 
 
g)Tem o hábito de frequentar  locais incompatíveis com a função de conselheiro? 
( ) sim  ( ) não  ( )  eventualmente 
Justifique: ___________________________________________________________________ 
 
 
h) Já fez ou faz uso de drogas de qualquer espécie e/ou alucinógenos lícitos? 
( ) sim  ( ) não  ( )  eventualmente 
Justifique: ___________________________________________________________________ 
 
 
i) Responde algum processo / prática de ato tipificado como infração penal? 
( ) sim  ( ) não  ( )  eventualmente 
Justifique: ___________________________________________________________________ 
 
 
j) Comporta-se ou comportou-se  de forma  atentatória a moral e aos bons costumes? 
( ) sim  ( ) não  ( )  eventualmente 
Justifique: ___________________________________________________________________ 
 
 
k)Adere a   contumácia na prática de transgressões disciplinares? 
 
( ) sim  ( ) não  ( )  eventualmente 
Justifique: ___________________________________________________________________ 
 
 
l) Há  participação ou filiação como membro, sócio e/ou dirigente de entidade ou organização 
cujo funcionamento seja proibido ou contrário às instituições constitucionais ou ao regime 
vigente. 

( ) sim  ( ) não  ( )  eventualmente 
Justifique: ___________________________________________________________________ 
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Avaliação  do CMDCA: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

(  ) Apto a concorrer as eleições. 

(  ) Inapto a concorrer as eleições 

 

Parecer do Ministério Público:  

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

. 


