DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O REGISTRO DE CANDIDATURAS
Ficha de inscrição específica padronizada pelo CFF, conforme Anexo II da Resolução CFF nº 660/18.
Ficha de inscrição

Em caso de inscrição por procurado, o candidato deverá apresentar procuração pública ou privada, com
poderes específicos, com firma reconhecida, em duas vias, sendo uma original.

Cópia da Carteira ou da Cédula de Identidade Profissional

Foto e proposta

Certidões

A foto deverá ser entregue em arquivo JPEG, de no máximo 500KB, com as proporções,
preferencialmente, de 220 pixels por 340 pixels.
A proposta deverá ser resumida do candidato ou da chapa completa com, no máximo, 800 caracteres,
incluídos nestes os eventuais espaços no texto, ambos em formato impresso e digital (CD, DVD ou pendrive).
Estar inscrito no CRF
Não estar proibido ou suspenso de exercer a profissão
Estar quite com a tesouraria
Ter no mínimo 3 anos de profissão
https://consultas.tjpa.jus.br/certidao/pages/pesquisaGeralCentralCertidao.action

Certidão emitida pela Justiça Estadual (Cível e Criminal da 1ª. e 2ª Fórum Cível - Endereço: Dr. Daniel Coelho de Souza, Praça Felipe Patroni, s/n - Cidade Velha, Belém
instância)
- PA, 66015-260.
Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Endereço: Av. Alm. Barroso, 3089 - Souza, Belém - PA, 66613710
Certidões emitidas pela Justiça Federal (devem obrigatoriamente
ser apresentadas as duas certidões em cada instância)

Certidão emitida pela Justiça Militar

Certidão emitida pela Justiça Eleitoral

https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/?orgao=PA - 1º grau
https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/ - 2º grau
Endereço: Rua Domingos marreiros, 598, umarizal, Belém – PA, 66055-210
https://consultas.tjpa.jus.br/certidaomilitar/pages/InicioCertidao.action - 1º grau
https://www.stm.jus.br/ - 2º grau
Tribunal de Justiça Militar do Estado do Pará - Endereço: Av. 16 de Novembro, 486 - Campina, Belém PA, 66913-430
http://www.tre-pa.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais - 1º grau
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais - 2º grau

Certidão emitida pelo TRF Tribunal Regional Federal 1/PA –
Para fins eleitorais
Certidão emitida pelo Conselho Nacional de Justiça
Declaração de inexistência de qualquer causa de
inelegibilidade

https://portal.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/?orgao=PA
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?validar=form
Apresentar declaração própria, sob as penas da legislação vigente, atestando não ter qualquer causa de
inelegibilidade, nos termos da Resolução CFF nº 660/2018

