
 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA PARAÍBA - AEA-PB 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE REGISTRO 

 

DIRETORIA EXECUTIVA: (escolher o cargo abaixo) 
 

Presidente: (  ) - Vice-Presidente: (  ) - 1º Tesoureiro: (  ) - 2º Tesoureiro: (  ) 
 

1º Secretário: (  ) – 2º Secretário: (  ) – Dir. Documentação e Divulgação: (  ) 
 

CONSELHO FISCAL: (escolha o cargo) 
 

Titular: (  )  Suplente: (  ) 
 

Nome completo: 

 
Nome para constar na cédula eleitoral: 

Título Profissional: 

 
 

Nº Registro Nacional (CREA): 

Identidade: 

 

Órgão expedidor: 

 
CPF: 
(Utilizar apenas números) 

 

Data de nascimento: 
(Utilizar o padrão 00/00/0000) 

 
Endereço completo (residencial): 

 
Cidade:

 

UF: 

 

 

Telefone com Whatsapp: 
(informar DDD) 

 

Telefone adicional: 
(informar DDD) 

 

E-mail(s) de contato: 

 
Estou de acordo com o disposto no art. 25, do Estatuto da AEA-PB, portanto, declaro que na qualidade de 
candidato ao cargo acima indicado, atendo a todas as condições de elegibilidade, previstas no Regulamento 
Eleitoral, e que o endereço residencial que forneci acima, encontra-se atualizado, bem como os contatos 
telefônicos e de e-mail, e estou ciente de que a Comissão Eleitoral poderá se utilizar de tais dados para as 
comunicações e notificações que se fizerem necessárias, sem prejuízo da divulgação de editais eleitorais. 

 

___________________________________ 

<colocar nome do candidato e assinar acima> 



 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA PARAÍBA - AEA-PB 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

O presente formulário foi elaborado de acordo com as exigências do Estatuto da AEA-PB e do 

Regulamento Eleitoral e possui todos os campos para as informações exigidas por aquela norma, visando 

facilitar a apresentação do requerimento de registro de candidatura. 

O fornecimento do presente formulário e as informações nele contidas não dispensam a 

leitura do Estatuto da AEA-PB. 

Os candidatos deverão protocolar o requerimento de registro de candidatura no CREA-PB (na 

sala da Assessoria Técnica), observado seu horário regular de funcionamento. 

Não serão aceitos requerimentos de registro de candidatura por e-mail ou fac-símile. 

DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER ANEXADOS AO REQUERIMENTO DE REGISTRO 

 cópia da Carteira de Identidade Profissional, expedida pelo Sistema Confea/Crea; 

 cópias do RG e do CPF; 

 certidão de quitação de pessoa física (profissional) expedida pelo Crea-PB; 

 comprovante de registro e quitação com a AEA-PB; 

 Declaração assinada pelo próprio candidato de que atende todas as condições de elegibilidade 
previstas no presente Regulamento Eleitoral (dispensável com o uso deste formulário). 


