ELEIÇÕES CABEC 2018
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PELO(A) CANDIDATO(A)

1)

NOME COMPLETO DO(A) CANDIDATO(A)

2)

CONSELHO A QUE VAI CONCORRER

3)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
I

- Ficha de Inscrição do(a) candidato(a) (*);

II

- 1 foto 3 X 4, recente;

III

- Cópia do RG e do CPF;

IV - Currículo para divulgação aos eleitores, na forma de material publicitário (memoriais), e
cópia do diploma - quando houver - e dos certificados dos principais treinamentos
recebidos;
V

- Histórico funcional ou declaração de próprio punho do(a) candidato(a) (**) que
comprove experiência profissional de, no mínimo, 03 (três) anos no exercício de
atividades em pelo menos uma das seguintes áreas: financeira, administrativa, contábil,
jurídica, de fiscalização ou de auditoria; ou

VI - Declaração de empresa privada à qual o candidato presta ou tenha prestado serviço,
com firma reconhecida e sob as penas da lei, atestando que possui experiência em pelo
menos uma das áreas exigidas no inciso V acima; ou
VII - Declaração de empresa pública, órgão da administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal, com firma reconhecida, à qual o candidato prestou ou presta serviço,
atestando possuir experiência em pelo menos uma das áreas citadas no inciso V acima;
ou
VIII - Declaração de entidade sindical da categoria profissional à qual pertence o candidato,
mediante firma reconhecida e sob as penas da lei, atestando que possui experiência em
pelo menos uma das áreas citadas no inciso V acima;
IX - Cópia da Certificação expedida pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais, do ICSS - Instituto de Certificação de Seguridade
Social, ou outro órgão certificador reconhecido pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC, caso o candidato a possua. Na hipótese de o
candidato não ser certificado, deverá atentar para o prazo de certificação estabelecido
no § 2° do Art. 3º da Instrução PREVIC nº 06, de 29/05/2017 (até um ano a partir da
data da posse).

( * ) - Ficha de Inscrição disponibilizada aqui, no site da CABEC.
( ** ) - Modelo definido pela Comissão Eleitoral e divulgado aqui, no site da CABEC.

Obs.: Para imprimir, use o botão direito do mouse e utilize a opção “imprimir”.
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