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CONSELHO DELIBERATIVO – CONDEL

CONSELHO FISCAL – CONFI

Identificação do Candidato
Nome

Identidade/Org.Exp.

Matr.
Tel. Fixo/Cel./Ramal IRB (2 nos)
( )
( )

C.P.F.

E-mail:

Indicação de Dois Prepostos para Fiscalizar os Atos Eleitorais (OPCIONAL)
Nome

Matr.

Nome

Matr.

Propaganda Adicional (OPCIONAL)
Tipo

Interesse

Vídeo (com até 1min30 – vinculado no site da Eleição)

Sim

Não

Texto (com até 4 mil caracteres – vinculado no site da Eleição)

Sim

Não

DECLARAÇÃO

Neste ato, assumo as declarações abaixo como verdadeiras, sob as penas da lei e para
todos os fins de direito:
a) ter conhecimento do “Regulamento das Eleições para os Cargos Estatutários Quadriênio 2019/2023 - e para os Comitês de Seguridade e de Investimentos - Biênio
2019/2021”, o qual me comprometo a observar e respeitar;
b) possuir comprovada experiência no exercício de atividades nas áreas financeira,
administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria;
c) não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado, bem como penalidade
administrativa por infração da legislação da seguridade social ou como servidor público;
d) ter reputação ilibada.
Declaro também, considerando o disposto na Instrução PREVIC 6/2017, que me
comprometo, se verificada a necessidade pela Fundação, a obter minha Certificação por
experiência ou prova em até um ano, após a minha posse em instituições autônomas
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certificadoras reconhecidas pela PREVIC, conforme legislação, sob pena de perda do
mandato.
Declaro ainda, considerando o disposto na Instrução PREVIC 6/2017, saber que para o
exercício de meu mandato está condicionado a apresentação, no momento da posse, da
documentação referente a Habilitação e que o não cumprimento acarretará na perda do
mandato.
Por fim, declaro ter ciência de que a homologação de minha candidatura está sujeita à
análise do cumprimento dos requisitos previstos no Regulamento das Eleições, no Estatuto
da Fundação e na legislação vigente.
Rio de Janeiro, _______de__________________de 2019.

Assinatura do Candidato

