
ANEXO II

FICHA DE SO LICITAÇÃO DE NOMEAÇÃO OU DESIGNAÇÃO E DECLARAÇÕES

FICHA DE SO LICITAÇÃO DE NOMEAÇÃO OU DESIGNAÇÃO E DECLARAÇÕES

Nome:

F iliação

Pai:

Mãe:

RG: CPF:

Nacionalidade: Data de nascimento:             /           / 

Título de eleitor: Órgão de classe:

Locais de residência nos úl�mos 8 (oito) anos:

CEP's:

Cargo efe�vo/ Especialidade:                                                                                                                                                                                            (   ) NÃO SE APLICA   

Lotações atuais:                                                                                                                                                                                                                   (   )  NÃO SE APLICA 

Cargo/função em comissão:                                                   (   )  NÃO SE APLICA Símbolo:                                                                                   (   )  NÃO SE APLICA 

Mandato ele�vo exercido nos úl�mos 8 (oito) anos:

(   ) Sim (    ) Não

(   ) Governador ou Vice-governador de __________________________________________________

(   ) Prefeito ou Vice-prefeito de _________________________________________________________

(   ) Senador Federal __________________________________________________________________

(   ) Câmara dos Deputados

(   ) Câmara Legisla�va do Distrito Federal

(   ) Assembleia Legisla�va do Estado de __________________________________________________

(   ) Câmara Municipal de ______________________________________________________________

Cargos, empregos, funções públicos ocupados nos úl�mos 8 (oito) anos:                                                                                                            (    )  NÃO SE APLICA

Cargo, emprego ou função para o qual está sendo indicado: Conselheiro (a), representante da sociedade civil, do Conselho de Defesa do Patrimônio 
Cultural do Distrito Federal (CONDEPAC-DF)

DECLARAÇÃO PARA EFEITOS DE NOMEAÇÃO (Decreto nº 39.738, de 28 de março de 2019)

DECLARO, sob as penas da lei, para fins de nomeação e posse como Conselheiro (a), representante da sociedade civil, do Conselho de Defesa do 
Patrimônio Cultural do Distrito Federal (CONDEPAC-DF):

1. Existe processo administra�vo ou judicial, de qualquer natureza, incluídos inquéritos policiais, procedimentos no Ministério Público, dos Tribgunais de 
Contas e de en�dades de fiscalização profissional, no âmbito da União, do Distrito Federal, de qualquer Estado ou qualquer município, em que é 
atualmente imputada ou apurada, em relação à minha pessoa, a realização de ilícito de qualquer natureza:

(   ) Sim                                                                                                              (    ) Não

2. Sofri sanção de qualquer natureza, em processo administra�vo ou judicial, de qualquer natureza, no âmbito da União, do Distrito Federal, de qualquer 
estado ou qualquer município:

(   ) Sim                                                                                                              (    ) Não

3. Apresento, anexas, as explicações acerca das respostas dadas aos quesitos anteriores:

(   ) Sim                                                                                                              (    ) Não

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE INELEGIBILIDADE E DE IMPEDIMENTOS (DECRETO Nº 39.738, de 2019)

(   ) DECLARO para fins previstos na Lei Complementar Federal nº 64/ 1990, que não pra�quei ato �pificado como causa de inelegibilidade prevista na 
legislação eleitoral e que não estou inelegível e impedido para a posse e exercício na Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal, estando 
apto a apresentar, a qualquer tempo, todas as cer�dões requeridas. Assumo, ainda, o compromisso de comunicar à autoridade que me nomeou/designou 
eventual impedimento superveniente a data desta declaração.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO DE OUTROS CONSELHOS (LEI Nº 4.585, de 13 de julho de 2011)



(   ) DECLARO que não par�cipo de nenhum outro órgão de deliberação cole�va no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distr�to 
Federal, em conformidade com a Lei nº 4.585, de 2011.

DECLARAÇÃO DE NÃO OCUPAÇÃO DE CARGOS (LEI COMPLEMENTAR Nº 934, de 2017)

(   ) DECLARO que não sou servidor efe�vo ou detentor de cargo em comissão ou função de confiança no Poder Execu�vo do Distrito Federal, em atenção 
ao § 3º do art. 25 da Lei Orgânica da Cultura.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E DISPONIBILIDADE

(   ) DECLARO que estou de acordo com a minha indicação para a vaga de representante da sociedade civil no CONDEPAC-DF e que tenho disponibilidade 
para par�cipar das a�vidades do conselho, na qualidade de representante da sociedade civil. Verifiquei as condições para a ocupação do cargo, função ou
emprego pretendido nos termos do Decreto nº 39.738, de 2019 e estou ciente de que minha indicação será inabilitada na ausência de qualquer um dos 
documentos obrigatórios, em conformidade aos Arts. 2º e 3º da Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

(   ) AUTORIZO a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Cria�va do Distrito Federal a u�lizar a minha imagem e voz, bem como os resultados de 
trabalho intelectual no exercício da função como como conselheiro (a) do CONDEPAC-DF.

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

(   ) DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas, pelas quais assumo integral 
responsabilidade, sob pena de possível configuração do crime �pificado no art. 299, do Código Penal Brasileiro.

________________________, _____ /________________ /20____.

(Local e data)

 

________________________________________________________

Assinatura / CPF


