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Anexo I 
 

Formulário de Inscrição - Entidade Candidata 

 

 

1)Nome da Entidade:_________________________________________________________  

Nome do Presidente:_________________________________________________________  

Endereço da entidade:_________________________________________________________  

Nº_________________Complemento__________________Bairro______________________  

CEP:_______________Cidade___________________________________________________ 

E-mail   _____________________________________________________________________  

Telefone:_______________Fax:___________CNPJ:__________________________________  

Segmento ao qual se candidata: _________________________________________________  

Nome e RG do titular __________________________________________________________  

Nome e RG do suplente ________________________________________________________  

 

2) Anexar:  

2.1- Cópia do Estatuto que comprove que a entidade tem por objetivo, definido em estatuto 

próprio, a defesa dos direitos das mulheres para reduzir as desigualdades sociais, econômicas, 

financeiras, políticas e culturais.  

2.1.1- Documentos específicos requisitados para o segmento do CEM/MG, a que se candidata a 

entidade, de acordo com o Edital.  

3) Poderão se inscrever, para o presente processo seletivo, entidades que comprovarem, 

cumulativamente, o atendimento dos seguintes requisitos:  

3.1. - estarem legalmente constituídas, e em funcionamento, há pelo menos dois anos e 

estarem sediadas no Estado de Minas Gerais; 

3.1.1.– atuarem em pelo menos uma das áreas identificadas no item 4 deste edital.; 

3.1.2. – não terem pendências relativas a eventuais convênios firmados com o Estado, ou a 

suas prestações de contas.  

3.1.3. Não possuem pendências jurídico-administrativas; 
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3.1.2.  - Caso a entidade candidata se enquadre em mais de uma área de atuação, deverá 

especificar, no ato de inscrição, a qual representação deseja concorrer, vedada a candidatura a 

mais de uma vaga.  

4)-  O procedimento de inscrição das entidades deverá ser acompanhado da seguinte 
documentação: 
 

a) Formulário de inscrição Anexo I (disponível no site: (http://www.social.mg.gov.br/cem/), 

devidamente preenchido: 

b) Cópia do estatuto da entidade que esteja registrado em cartório, com CNPJ válido: 

c) Cópia da ata da última eleição; 

d) Cópia da ata da posse da atual diretoria; 

e) Declaração do dirigente sobre responsabilidade e veracidade das informações e da atuação 

da entidade na promoção e defesa dos direitos das mulheres; 

f) nos casos de representação da entidade por pessoa diferente daquela indicada na ata de 

posse, será solicitada a procuração específica para o ato; 

g) no ato de inscrição, a entidade deverá indicar, em formulário específico, a pessoa votante em 

seu nome. 

 

 
 
___________________ , ______ de_________________________ de 2019.  
 
 
 
___________________________________________________________  
Assinatura da Presidente e Numero do RG 
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