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EDITAL DE ELEIÇÃO Nº 01/2018 SEDESTMIDH  

 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO  

FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 105, incisos I e III, da Lei 

Orgânica do Distrito Federal, c/c o Decreto nº 36.916, de 26 de novembro de 2016, e 

tendo em vista o disposto na Portaria nº 98, de 11 de maio de 2017, torna público abertura 

de novo processo seletivo visando a eleição de representantes da sociedade civil para 

compor as VAGAS REMANESCENTES do Grupo Gestor do Centro de Artes e Esportes 

Unificados - CEU das Artes da QNM 28 de Ceilândia.     

 
Capítulo I – Dos Atos para a Realização das Eleições e  

Composição do Grupo Gestor do CEU das Artes do Ceilândia (QNM 28)  

Art. 1º O processo eleitoral para as VAGAS REMANESCENTES se dará por meio de assembleia 

e seguirá as seguintes etapas: 

I – Divulgação do Edital para eleição de membros representantes da Sociedade Civil - titulares e 

suplentes; 

II – Instituição da Comissão Eleitoral que se responsabilizará por todo o processo; 

III – Definição do dia do pleito; 

IV – Recebimento das inscrições dos pedidos de registro de candidaturas; 

V – Análise e conferência dos documentos exigidos e divulgação da lista de candidaturas 

homologadas; 

VI – Realização de Assembleia para eleição; 

VII – Contagem dos votos e divulgação do resultado das eleições. 

 

Capítulo II – Do Edital das Eleições 

Art. 2º O Edital que regerá as eleições para as VAGAS REMANESCENTES será amplamente 

divulgado junto à comunidade de Ceilândia e Taguatinga, por meios eletrônicos, redes sociais, 

site oficial da SEDESTMIDH.   

 

Capítulo III – Da Comissão Eleitoral  

Art. 3º - A Comissão Eleitoral será a responsável por coordenar todos os atos relativos à eleição, 

bem como a Assembleia de Eleição a partir de sua designação. 

I -  Preferencialmente, a Comissão Eleitoral será composta por um representante de cada 

segmento que integrará o Grupo Gestor, quais sejam: Poder Público, Sociedade Civil Organizada 

e Comunidade; 

II – Os nomes que integrarão a Comissão Eleitoral, serão apresentados e definidos por consenso 

do coletivo que participar da última reunião antes das eleições, oficialmente comunicados à 

SEDESTMIDH/SUBDH, até 2(dois) dias úteis antes da Assembleia de Eleição; 

III – Na impossibilidade de apresentação dos nomes ou não composição integral dos 

membros que comporão a Comissão Eleitoral, a Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos 
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indicará servidores em número mínimo de três membros, podendo somar indicação da 

coletividade nos termos do inciso II, Art.4º;   

IV – Representantes do Poder Público, Sociedade Civil Organizada e Comunidade que integrarem 

a Comissão Eleitoral, não poderão participar do pleito como candidatos. 

Parágrafo único: A designação da Comissão Eleitoral se dará de forma simplificada, através de 

documento que será afixado no local das eleições, indicando um presidente e demais membros.  

  

Capítulo IV – Do Processo Eleitoral e do Pleito 

Art. 4º O pleito eleitoral para escolha VAGAS REMANESCENTES dos (as) representantes da 

Sociedade Civil Organizada e Comunidade do CEU das Artes da QNM 28 de Ceilândia, titulares 

e suplentes, que serão designados (as) para compor o Grupo Gestor, transcorrerá em duas etapas: 

I – Recepção dos pedidos de registros de candidaturas com respectivos documentos, análises da 

Comissão Organizadora e divulgação dos nomes habilitados;  

II – Realização de Assembleia para ampla votação.  

 

Art. 5º   A primeira etapa do processo eleitoral, inciso I e II, artigo 4º, dar-se-ão em duas 

oportunidades distintas: 

I - No dia 24 de março de 2018, no turno da manhã, o cumprimento do inciso I do artigo 4º, 

com o seguinte cronograma: 

a) no período de 09h:00 às 12h:00, recebimento dos pedidos de registro de candidaturas e de 

pedidos para atuação como fiscal;   

b) no período das 12h:10 às 13h:00, análise dos documentos dos pedidos de registro de 

candidaturas e divulgação da lista das candidaturas habilitadas e dos fiscais;   

c) no período de até 15 (quinze) minutos a partir da divulgação das candidaturas habilitadas 

neste dia, serão recebidos os pedidos de recurso por não habilitação de candidatura.  

d) após o término do prazo da letra “c” do inciso I, artigo 5º, e pronunciamento da Comissão 

Eleitoral, haverá a divulgação das candidaturas habilitadas neste dia; 

e) a não habilitação de candidaturas na data exposta no inciso I do artigo 4º, não impedirá novo 

pedido e nova apresentação de documentos na eventualidade de realização de processo 

eleitoral complementar com o mesmo intento.   

II – No dia 24 de março de 2018, no turno da tarde, o cumprimento do inciso II do artigo 4º, 
com o seguinte cronograma:  

a) ocorrerá no período das 14h:00 às 16h:00;  

b) das 14h:00 às 15h:00, haverá o cadastramento de eleitores;  

c) das 15h:00 às 15h:30, haverá espaço para que os candidatos (as) habilitados (as) 

possam se apresentar, sendo chamados (as) pela Comissão Eleitoral seguindo ordem 

alfabética e o seguinte ordenamento:   

c-1) primeiro as candidaturas da Sociedade Civil Organizada;   

c-2) na sequência as candidaturas da Comunidade;   

c-3) a Comissão Eleitoral ordenará a apresentação das candidaturas primeiro da 

Região Administrativa de Ceilândia e, na sequência, da Região Administrativa de 

Taguatinga; 

c-4) cada candidatura terá até 1 (um) minuto para se apresentar.  

d)   a partir das 15h:30, encerradas as apresentações das candidaturas, a Comissão 

Eleitoral seguirá o seguinte cronograma: 
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d-1) declarará aberta a Assembleia;   

d-2) procederá a leitura e explicação das regras para o processo de votação;  

d-3) procederá nova leitura de todas as candidaturas na ordem do inciso, letra c, inciso II, 

do artigo 5º; 

d-4) na sequência declarará o início do processo de votação; 

d-5) iniciado o processo de votação, na ordem do inciso II do artigo 5º, um a um serão 

citados os nomes, contados e declarados os votos em voz alta pela Comissão Eleitoral, 

até a última candidatura; 

d-6) os votos serão contados pela comissão eleitoral, através da manifestação dos 

eleitores pelo levantamento dos respectivos crachás; Os crachás serão recolhidos ao fim 

de cada votação para garantir o cumprimento do inciso (d-8). 

d-7) findo este processo de votação, a Comissão Eleitoral fará a divulgação dos eleitos 

em cada segmento, partindo a ocupação das vagas do maior ao menor número de votos.  

d-8) cada eleitor (a) poderá declarar voto apenas em uma candidatura da Sociedade Civil 

Organizada e uma da Comunidade, nos modelos e condições especificados pela Comissão 

Eleitoral para tal; 

d-9) caso o (a) eleitor (a) não esteja presente em momento de anúncio, apresentação e 

votação de candidatura de qualquer seguimento, não poderá em momento posterior 

reivindicar direito a votação; 

d-10) findo este processo de votação a Comissão Eleitoral fará a divulgação dos eleitos 

em cada seguimento partindo da ocupação das vagas do maior ao menor número de votos; 

III – Imediatamente ao término da Assembleia a Comissão Eleitoral declarará encerrada 

a votação e procederá com a leitura do resultado preliminar;  

IV – No período de até 15 (quinze) minutos a partir da divulgação do resultado preliminar 

final, serão recebidos os pedidos de recurso; 

V – Após o término do prazo do inciso IV, artigo 5º, e pronunciamento da Comissão 

Eleitoral, haverá a divulgação do resultado final no CEU das Artes e por meios 

eletrônicos, redes sociais, sites oficiais da SEDESTMIDH. 

Art. 6º O (a) Candidato (a) não estando no momento do chamamento para apresentação 

de sua candidatura, não poderá mais se manifestar. 

§ 1ª É obrigatório ao (a) candidato (a) estar presente para ser votado; 

§ 2º Em hipótese alguma o (a) candidato (a) poderá ser votado ou votada estando ausente 

do recinto da Assembleia, nem por procuração. 

Art. 7º Prioritariamente, a lista com o resultado final do pleito, será afixada no local de 

votação (CEU das Artes da QNM 28 de Ceilândia) e posteriormente divulgada no site da 

SEDESTMIDH garantindo a ampla divulgação. 

  

 

Capítulo V – Dos documentos para a realização do Pleito 
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Art. 8º A Comissão de Seleção organizará e disponibilizará os seguintes documentos 

necessários para o desenvolvimento do processo eleitoral: 

I – Formulário geral onde serão registrados os eleitores credenciados; 

II – Formulário geral para registro das candidaturas apresentadas; 

III – Ficha de inscrição das candidaturas de pessoas físicas para concorrer pelo segmento 

Comunidade; 

IV - Ficha de inscrição da candidatura de entidades ou organismos, com indicação de 

representante, pelo segmento Sociedade Civil Organizada; 

V – Termo de ciência sobre os critérios do Edital a ser entregue no momento da inscrição 

da candidatura para que seja assinado e entregue juntamente com os demais documentos 

exigidos (ANEXO 1); 

VI – Termo de nomeação/designação a ser entregue no momento da inscrição de 

candidatura, devendo ser preenchido, assinado e juntado pelo candidato aos documentos 

exigidos (ANEXO 2); 

VII – Modelo de recurso contra não homologação de candidatura constando modalidades: 

a)  pessoa física pelo segmento Comunidade; 

b)  entidade ou organismo, por seu representante indicado, no segmento Sociedade Civil 

Organizada. 

VIII – Modelo de recurso contra resultado preliminar do pleito, constando modalidades: 

a)   pessoa física que houver concorrido pelo segmento Comunidade; 

b)  entidade ou organismo, por seu representante indicado, que houver concorrido no 

segmento Sociedade Civil Organizada; 

IX – Ata de encerramento dos pedidos de registro de candidaturas; 

X – Ata de encerramento da Assembleia de votação com a indicação dos eleitos; 

XI – Reprodução da lista com as certidões negativas exigidas neste Edital e respectivos 

links para disponibilização quando houver e demais documentos exigidos; (ANEXO 3). 

XII – Reprodução de lista constando nomes que participaram das reuniões de 

mobilização, com identificação dos respectivos números de presenças; 

XIII – Cópia do presente Edital para consulta pública, a ser disponibilizado no espaço 

onde ocorrerão as eleições; 

XIV – Ficha de inscrição para fiscal do pleito; 

XV – Divulgação da lista dos fiscais selecionados; 

  

Capítulo VI – Da Habilitação das Candidaturas  

Art.9 Poderão pleitear registro de candidatura e participar como candidato (a), somente 

residentes nas Regiões Administrativas de Ceilândia e Taguatinga, cumpridas as demais 

exigências dispostas neste Edital e no Estatuto do CEU das Artes da QNM 28, Ceilândia.   
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Art.10 Serão critérios de inabilitação de inscrições e candidaturas para representantes da 

Sociedade Civil Organizada e Comunidade, conjuntamente, a falta ou não apresentação 

dos seguintes documentos no momento da inscrição de candidatura:      

I – Cópia da carteira de identidade, CPF, e comprovante de residência nominal em 

Ceilândia ou Taguatinga;  

a) serão aceitos como comprovantes de residência os seguintes documentos:  

a.1) documento eleitoral; 

a.2) contas de água, energia, telefone e ou cartões de crédito.     

II - Certidão negativa da Justiça Estadual ou Distrital (Cível e Criminal); 

III - Certidão negativa da Justiça Federal - TRF 1ª Região (Cível e Criminal); 

IV - Certidões negativas da Justiça Militar Federal; 

V -  Certidões negativas da Justiça Eleitoral; 

a) Quitação eleitoral:  

b) Crimes eleitorais:  

VI -  Certidão negativa expedida pelo Banco Central do Brasil; 

VII - Certidão negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

VIII – Certidão Negativa de antecedentes criminais, Polícia Civil; 

IX – Em obediência à legislação vigente, o candidato (a) deverá ainda observar: 

a) Aqueles (as) que tenham exercido mandato eletivo deverão apresentar, 

cumulativamente às certidões exigidas nos incisos I a VIII deste artigo 11,  certidão de 

que não incorreram nas hipóteses previstas nas alíneas “b” e “k” do inciso I do artigo 1º 

da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, expedida pelo Senado 

Federal, pela Câmara dos Deputados, pelas Assembleias Legislativas dos Estados, pela 

Câmara Legislativa do Distrito Federal ou pelas Câmaras Municipais, de acordo com o 

cargo ocupado.  

b) Aqueles (as) que exercerem profissão regulamentada sujeita à fiscalização por 

Conselho ou Ordem deverão apresentar, cumulativamente as certidões exigidas nos 

incisos I a VIII deste artigo 11, relativa à infração ético-profissional.  

c) Aqueles (as) que tenham sido administradores ou responsáveis por dinheiro, bens e 

valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades 

instituídas e mantidas pelo Poder Público, ou que tenham suas contas julgadas pelos 

órgãos de controle externo deverão apresentar, cumulativamente às certidões 

exigidas  nos incisos I a VIII deste artigo 11, certidão negativa expedida pelo Tribunal de 

Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas do Distrito 

Federal ou pelo Tribunal de Contas do Município, de acordo com o cargo ocupado - 

emprego ou função, comissionado ou não.  

d) As certidões de que trata este inciso IX, devem se referir, cumulativamente, aos locais 

de residência e de exercício dos cargos, empregos ou funções, comissionados ou não, nos 

últimos oito anos. 
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Parágrafo único: O candidato deverá ainda, estar em gozo de seus direitos civis e políticos 

e não estar indiciado ou responder a ação penal por crime doloso. 

Art. 11 As certidões e documentos constantes do artigo 10, deverão ser entregues no 

momento de inscrição do pedido de registro de candidatura.  

I – A Comissão somente receberá a documentação completa; 

II – Serão habilitadas somente as candidaturas que apresentarem a documentação 

completa no momento da inscrição.  

Parágrafo único: Qualquer dúvida poderá ser dirimida pela Comissão Eleitoral.  

Art. 12 Faz-se necessária a apresentação das certidões enumeradas no art. 10, em 

cumprimento ao disposto nos Decretos nº 33.564, de 9 de março de 2012 e nº 36.524 de 

29 de maio de 2015. 

Art. 13 Quando do momento da inscrição das candidaturas, a Comissão Eleitoral 

repassará de imediato para que sejam preenchidos e assinados, os seguintes documentos 

a serem juntados:   

I – Declaração de ciência dos termos do edital do processo eleitoral; 

II – Termo de Nomeação/Designação para cargos do GDF. 

Parágrafo único: Em caso de inabilitação de candidatura ou inscrição não haverá 

devolução de documentos, pois instruirão o processo. 

Art. 14 Afora os documentos enumerados nos artigos 9, 10 e 13, aos candidatos atinentes 

ao segmento da Comunidade, será exigido: 

I – ter participado de, no mínimo, 20% (vinte por cento) das Oficinas de Mobilização 

Social do CEU das Artes da QNM 28 de Ceilândia, comprovadas pelas listas de presenças 

das reuniões.  

Art. 15 Os demais documentos exigidos, previstos no artigo 12, deste Edital, poderão ser 

juntados:   

I - Os documentos atinentes ao caput deste artigo, serão juntados à ficha de inscrição da 

candidatura, assinalados com a rubrica do candidato.  

II - Comprovações relativas ao constante no inciso I do artigo 13 e inciso I do artigo 15, 

serão dispostas pela Comissão Eleitoral através de lista elaborada pela Subsecretaria de 

Políticas de Direitos Humanos, sendo, portanto, as únicas exceções as quais os candidatos 

não são obrigados a atestar.   

Art. 16 A Comissão Eleitoral receberá de uma só vez os documentos exigidos no prazo 

estipulado. 

Art. 17 É de responsabilidade do candidato a devida entrega dos documentos e certidões 

solicitados, e a falta de qualquer destes, impedira o registro de candidatura.    

 

Capítulo VII – Das candidaturas e critérios de desempate 

Art. 18 O processo eleitoral para composição do Grupo Gestor, definirá a participação da 

sociedade civil para o seguinte conjunto de vagas: 
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I - O segmento representante da Sociedade Civil Organizada concorrerá a 5 (cinco) vagas 

de titulares, e igual número de suplentes.  

II - O segmento representante das Comunidades do CEU concorrerão a 2 (duas) vagas de 

titulares, e 5 (cinco) vagas de suplentes das Regiões Administrativas de Ceilândia e 

Taguatinga. 

§ 1º As candidaturas terão as vagas preenchidas considerando a quantidade de votos do 

maior para o menor, com exceção da indicação constante na letra d-11 do inciso II, do 

artigo 5º combinado com o inciso I, do artigo 18. 

§ 2º Havendo candidaturas e inscrições que abarquem o disposto no inciso I, do artigo 18, 

a título de aferição dos votos, considerar-se-á: 

a) a partir do quinto mais votado das candidaturas da Sociedade Civil Organizada, 

automaticamente comporá o quadro respectivo de suplentes até complementar a total 

composição;  

b) em havendo inscrições nos termos da letra d-11, do inciso II, artigo 5º, combinado com 

o inciso I, do artigo 18, estas comporão as vagas restantes da Sociedade Civil Organizada.  

Art. 19 Serão eleitos um total de 10 (dez) membros titulares e 10 (dez) membros 

suplentes, na disposição constante no artigo 18 deste Edital e ainda a observância dos 

que já foram eleitos no primeiro pleito.   

Parágrafo único: Não será aceito um mesmo candidato apresentar inscrição em segmentos 

diferentes, nem por Regiões Administrativas distintas.  

Art. 20 O processo de eleição se dará por meio de Assembleia, contando com voto aberto 

e pessoal nos ternos constantes no inciso II do artigo 5º.  

Art. 21 O segmento representante do Poder Público, que integrará o Grupo Gestor, será 

composto por 5 (cinco) membros titulares, e igual número de suplentes indicados 

diretamente pelo Estado, não participando do processo eleitoral. 

Parágrafo único: Qualquer interessado que estando ocupando cargo público, função 

pública remunerada, não poderá participar do pleito eleitoral pelos segmentos da 

Sociedade Civil Organizada ou Comunidade.    

Art. 22 Os eleitos para compor o Grupo Gestor e os indicados pelo Poder Público, serão 

designados por ato do Governo do Distrito Federal. 

Parágrafo único:  A atuação dos representantes da Comunidade e da Sociedade Civil 

Organizada como membros do Grupo Gestor regido por este Edital, será considerada 

prestação de serviço público relevante, não remunerada. 

Art. 23 Na hipótese de não composição integral das vagas da sociedade civil e 

comunidade, assim dispomos: 

I – Não havendo a completa composição dos membros titulares dos segmentos da 

Sociedade Civil Organizada e da Comunidade, haverá novo processo eleitoral até que 

sejam preenchidas as vagas remanescentes de titularidade; 

II – Não havendo a completa composição dos membros suplentes dos segmentos da 

sociedade civil organizada e da comunidade, não haverá novo processo eleitoral desde 

que estejam preenchidas as vagas de titularidade; 
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III – Aplicar-se-ão as mesmas regras e exigências deste Edital, sem a necessidade de nova 

integral publicação do mesmo, no caso do disposto no inciso I, artigo 23, bastando dar 

publicidade ao seguinte: 

a)  dia, horários e local do pleito; 

b) especificação do número de vagas e de quais segmentos são remanescentes; 

c) eventual novo processo eleitoral complementar, preferencialmente dar-se-á em um 

único dia. 

Art. 24 Os (as) candidatos (as) mais votados (as) serão indicados para designação como 

membros titulares representantes da Sociedade Civil Organizada ou Comunidade do CEU 

das Artes no Grupo Gestor. 

Art. 25   A ordem de classificação obedecerá ao critério decrescente, dos mais votados ao 

menos, serão preenchidas as vagas de titular e suplente dos segmentos indicados na forma 

do artigo 18. 

Art. 26 Em caso de empate no número de votos nas candidaturas de qualquer dos 

segmentos, serão observados sequencialmente os seguintes critérios de desempate: 

I – Ter participado em maior número de reuniões de Mobilização Social do CEU das 

Artes Ceilândia (QNM 28); 

II – Participar de algum colegiado, conselho referente à área ainda não contemplada 

dentre os eleitos, no caso de Sociedade Civil Organizada. 

III – Priorizar a participação do gênero feminino, da diversidade racial e diversidade 

sexual. 

 

Capítulo VIII – Dos Eleitores 

Art. 27 A habilitação e credenciamento dos eleitores, terá como critério ser morador (a) 

de Ceilândia ou Taguatinga. 

Art. 28 Para que seja habilitado como eleitor, deverá haver a apresentação à Comissão 

Eleitoral de: 

I – Documento de Identidade oficial; 

II – Comprovante de endereço nominal nos moldes do inciso I, do artigo 11. 

Parágrafo único: A não apresentação dos documentos constantes no caput, no horário 

estabelecido impedirá o respectivo registro. 

Art. 29 A solicitação de registro como eleitor (a), se dará concomitante ao dia e período 

de recepção dos votos, disposto do inciso II do artigo 5º.  

Parágrafo único: Os candidatos a eleitor que tiverem seu registro feito, receberão um 

cartão de identificação para o momento da votação que será de uso pessoal e 

intransferível. 

  

Capítulo X – Dos Recursos 

Art. 30 A Comissão Eleitoral é soberana em suas decisões e avaliações. 
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I - Haverá recebimento de recursos por não homologação de candidaturas, por parte da 

Comissão Eleitoral, nas seguintes condições: 

a)    recurso apresentado somente pelo interessado, cuja candidatura não tenha sido 

homologada, tanto candidaturas da Comunidade quanto as da Sociedade Civil 

Organizada;  

b)   que seja apresentado em formulário próprio, no período de 15 (quinze) minutos, 

contatos a partir da divulgação da lista de homologação de candidaturas.     

II – Da mesma forma, eventuais questionamentos impugnatórios serão recepcionados 

pela Comissão Eleitoral, no mesmo prazo a contar da divulgação do resultado 

preliminar final, também em formulário próprio.     

III – A Comissão Eleitoral não recepcionará recursos intempestivos. 

IV - Os recursos que forem encaminhados à Comissão Eleitoral, terão que objetivamente 

indicarem com base no presente Edital, eventuais infrações ao mesmo que os justifiquem; 

V -  A Comissão de Eleitoral se pronunciará e divulgará suas decisões, que serão 

definitivas, respectivamente antes no caso da letra c, inciso II, art. 5º, e logo após o prazo 

fixado a contar da divulgação do resultado preliminar final, na ocorrência do inciso IV, 

art. 5º, com o resultado final; 

VI – A Comissão de Seleção após eventuais julgamentos de recursos e divulgação do 

resultado final da eleição, encerrará seus trabalhos e lavrará ata consignando os atos e 

deliberações, que deverá ser assinada pelos membros da comissão e se possível, por 

testemunhas. 

  

 

Capítulo XI – Da Fiscalização 

Art. 31 A Comissão Eleitoral poderá receber pedidos e acolher até 3 (três) fiscais, nas 

seguintes condições: 

I – Comprovar ser morador de Ceilândia ou de Taguatinga; 

II – Apresentar solicitação no dia e horário disposto no artigo 5º, inciso I; 

III – Não apresentar candidatura em qualquer dos segmentos; 

Art. 32 As vagas para fiscal serão preenchidas por ordem de chegada e apresentação dos 

pedidos. 

  

Capítulo XII – Disposições Finais 

Art. 33 O mandato de vigência do Grupo Gestor será de 2 (dois) anos a contar de sua 

nomeação, podendo haver uma recondução por novo processo eleitoral.  

Art. 34 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pela autoridade máxima da 

SEDESTMIDH. 

Art. 35 Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 36 Revogam-se as disposições em contrário. 
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Brasília,      de                                      de 2018. 

 

130° da República e 58º de Brasília 

 

ILDA RIBEIRO PELIZ 

Secretária de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, 

Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos 
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ANEXO I 

 

ELEIÇÃO GRUPO GESTOR CÉU DAS ARTES DA QNM 28 DE CEILÂNDIA 

NORTE - 2018 

 

 

DECLARAÇÃO  

 

Eu, ____________________________________________________, portador (a) do 

CPF: _____________ e RG: ___________ SSP/____,  DECLARO  ter pleno 

conhecimento do disposto no Edital que regula a eleição para o Grupo Gestor do CEU 

DAS ARTES – DA QNM 28 DE CEILÂNDIA, ano 2018, bem como, dos termos e 

obrigações constantes no Edital. 

 

DECLARO por fim, sob as penas da lei, a autenticidade do teor e forma dos documentos 

e informações apresentadas.  

 

Brasília, ____  de  ___________  de 2018. 

 

 

Assinatura do candidato. 
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ANEXO II 

SOLICITAÇÃO DE NOMEAÇÃO OU DESIGNAÇÃO   

NOME:       

 

FILIAÇÃO – PAI MÃE 

  

NACIONALIDADE ESTADO CIVIL 

  

CPF RG 

  

ÓRGÃO DE CLASSE 

 

CARGO EFETIVO E LOTAÇÃO ATUAL 

 

HÁ NECESSIDADE DE REQUISIÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE? QUAL? 

 

LOCAIS DE RESIDÊNCIA NOS ÚLTIMOS 8 ANOS (CIDADE, UF E PAÍS) 

 

ÚLTIMO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO 

 

CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PARA O QUAL ESTÁ SNDO INDICADO 

MEMBRO DO GRUPO GESTOR DO CÉU DAS ARTES DA QNM 28 DE CEILÂNDIA 

NORTE.  

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SIGLA 
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DECLARO que não pratiquei ato tipificado como causa de inelegibilidade 

prevista na legislação eleitoral. Assumo, ainda, o compromisso de comunicar à autoridade 

que me nomeou/designou eventual impedimento superveniente à data desta declaração. 

Asseguro que todas as informações aqui prestadas são verdadeiras, pelas 

quais assumo integral responsabilidade. 

Brasília (DF),  ______  de   _________________  de 2018. 

_____________________________________________________    

Assinatura    

 

ANEXO III   

ELEIÇÃO GRUPO GESTOR CÉU DAS ARTES DA QNM 28 DE CEILÂNDIA 

NORTE - 2018 

LISTA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS  

01 - Cópias de documento de identidade e de CPF; 

02 – Comprovante de endereço; 

03 - Declaração de ciência assinada pela pessoa interessada, contendo a confirmação do 

pleno conhecimento dos termos deste Edital que regula eleição para o Comitê Gestor – 

CEU DAS ARTES – DA QNM 28 DE CEILÂNDIA NORTE.   (Modelo anexo)  

04 – Certidões negativas da Justiça Estadual ou Distrital – Civil e Criminal; 

05 - Certidões negativas da Justiça Militar Federal e da Justiça Militar Estadual; (*) 

06 - Certidões negativas da Justiça Eleitoral, especificamente quitação eleitoral e crimes 

eleitorais; (*)   

07 - Certidão negativa expedida pelo Banco Central do Brasil; (*)   

08 - Certidão negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal;(*)   

09 - Certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil do Distrito 

Federal.   

10 – Formulário de Nomeação ou Designação (*).   (Modelo anexo)   

11 – Quando a candidatura for representada por organização não governamental, OSCIP 

ou assemelhado: 

-  indicação formal do órgão assinada por seu dirigente ou responsável, constando o nome 

de seu representante que pleiteará a candidatura; 

- o documento de indicação de representante, deverá ter timbre da entidade, constando 

CNPJ e endereço completo; 

- a organização deverá ter atuação em Ceilândia ou Taguatinga, devendo comprovar 

existência mínima de um ano; 

12 - Em sendo membro de Conselhos, assemelhados, enquanto organismos de 

participação social com presença do Poder Público, o interessado apresentará documento 

que comprove o efetivo exercício ou atuação, assim dispostos: 
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-  publicação DODF, portaria ou equivalente que conste seu nome enquanto membro 

participante do organismo, ou 

-  documento da secretaria-executiva, presidência, diretoria ou equivalente, atestando ser 

o candidato, membro participante do organismo. 

13 – Cumulativamente qualquer dos documentos constantes no inciso IX do artigo 10, 

nas condições e situações descritas. 

 (*) Decretos nº 33.564 de 09 de março de 2012 (inciso III do Parágrafo 1º do Art. 1º) e 

36.524 de 29 de maio de 2015.  Documentos exigidos por força de legislação distrital, 

relativos à composição de conselhos, comitês e afins.    

 


