REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO E DECLARAÇÃO
Ao Presidente da Comissão Eleitoral

LUIZ PAULO RIBEIRO DA COSTA
Rua Ébano Pereira nº 309 Curitiba-Pr – Sede da Fundação Sanepar

Inscrição:
Solicito a minha inscrição como candidato a membro de um dos Conselhos da Fundação
Sanepar de Assistência Social, a seguir assinalado com um X.

Conselho de Representantes

Conselho Fiscal

Declaração:
Declaro que recebi o Regimento Eleitoral e estou ciente de todas as etapas, exigências, prazos e
formalidades do processo eleitoral, e ainda:
a) Estar a serviço efetivo da Patrocinadora Instituidora, da Fundação Sanepar ou da Fusan, pelos
últimos 10 (dez) anos, até 20 de fevereiro de 2018;
b) Estar em dia com suas obrigações para com a Fundação Sanepar;
c) Não se enquadrar nas restrições descritas no artigo 3º, da RN/ANS nº 311, de 1º de novembro de
2012;
d) Ter formação em grau superior, através de faculdade reconhecida na forma da lei;
e) Não ter sofrido punição administrativa, ou institucional, de natureza grave, nos últimos 5 (cinco)
anos, contados da sua candidatura;
f) Ser beneficiário titular do Plano SaneSaúde da Fundação Sanepar;
g) Não ser impedido por lei;
h) Ter reputação ilibada;
i) Não estar sob os efeitos de condenação por crime falimentar, de prevaricação, de corrupção ativa
ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a
propriedade ou, havendo sido condenado, apresentar a declaração judicial de reabilitação na forma da
legislação pertinente;
j) Não ter participado da administração de empresa que esteja em direção fiscal ou que tenha estado
ou esteja em liquidação extrajudicial ou judicial, até que seja apurada a sua responsabilidade;
k) Não estar inabilitado para cargos de administração em outras instituições sujeitas à autorização ao
controle e à fiscalização de órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta..

Encaminho junto a este requerimento os seguintes documentos:
a) Comprovante da formação superior (Cópia do diploma)
b) Currículo resumido e assinado com meus dados pessoais, formação, experiências, cargos na
empresa, etc.
Autorizo a Fundação Sanepar a divulgar meus dados pessoais e foto no Site e no Informativo das
Fundações.
Termo de Responsabilidade:
Responsabilizo-me pela veracidade das declarações prestadas, estando ciente de que eventual inverdade
implicará em crime de falsidade ideológica, culminando com as penalidades de ordem legal e administrativa,
indeferimento da minha candidatura ou ainda destituição imediata, se eleito for.
Nome e assinatura do candidato:
Local e data: Curitiba,
de março de 2018.
Unidade:
Data admissão Sanepar:
Telefone Com:

E-mail:
Celular:
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