ANEXO EDITAL Nº 41/2021 – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome da Organização da Sociedade Civil:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Condição de participação (marcar somente uma das opções abaixo):
( ) Eleitora apenas.
( ) Candidata e eleitora.
Endereço Completo:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Município:
_______________________________________________________________________
Estado:
______________________________________
CEP:
________________________________
Telefone:
( ) _____________________________
E-mail*:
_______________________________________________________________________
* Toda comunicação será feita por e-mail. Desta forma, o preenchimento deste campo
é obrigatório.
Em quantos entes federativos (estados ou municípios) sua entidade tem filial?
_________________________
Em quais entes federativos (estados ou municípios) sua entidade tem filial?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Em qual/quais região/regiões sua entidade tem filial?
( ) Norte
( ) Nordeste
( ) Centro-Oeste
( ) Sudeste
( ) Sul

Nome do Presidente ou Dirigente Máximo:
_______________________________________________________________________
Data de fundação:
________________________________
Nome do Representante Titular para o Processo Eletivo:
_______________________________________________________________________
Número e UF da Carteira de Identidade:
______________________________________________________________
CPF:
______________________________________________________________
Telefone:
( ) _________________________________
E-mail*:
_____________________________________________________________
* Toda comunicação será feita por e-mail. Desta forma, o preenchimento deste campo
é obrigatório.
Nome do Representante Suplente para o Processo Eletivo:
_______________________________________________________________________
Número e UF da Carteira de Identidade:
______________________________________________________________
CPF:
______________________________________________________________
Telefone:
( ) _________________________________
E-mail*:
_____________________________________________________________
* Toda comunicação será feita por e-mail. Desta forma, o preenchimento deste campo
é obrigatório.
Documentos apresentados pela Organização da Sociedade Civil:
( ) Formulário de Inscrição preenchido.
( ) Certidão Negativa ou Declaração da Organização da Sociedade Civil, que comprove
que a organização não é beneficiária de recursos fiscalizados pelo Conselho de

Acompanhamento e Controle Social do Fundeb da União ou contratada pela
Administração Pública Federal a título oneroso;
( ) Cópia do Estatuto Social atualizado e registrado em cartório.
( ) Cópia da ata de eleição da diretoria atual registrada em cartório.
( ) Comprovante de, no mínimo, um ano de experiência em atividades relacionadas à
educação ou ao controle social dos gastos públicos, contado até a data da publicação
deste Edital;
( ) Comprovante de existência de filiais em pelo menos cinco Estados ou Municípios,
distribuídos por, no mínimo, três regiões do País.
( ) Cópia da cédula de identidade do representante titular para o processo eletivo.
( ) Cópia da cédula de identidade do representante suplente para o processo eletivo.
( ) Outros:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________, ______ de _________________________ de 2021.

______________________________________________
Nome do Presidente ou Dirigente Máximo
______________________________________________
Nome da Organização da Sociedade Civil

