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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

CANDIDATO  (     )   1    ELEITOR  (     )   2 

SEGMENTO             * 

Nome Social ou Artístico:-  ______________________________   3 

Nome completo:- ______________________________________   4 

RG:- _______5__________ Órgão Emissor:- ____6_____ Dt. Emissão:- __/__7_/___ 

CPF:-  ______8_____ - __ 

Data de Nascimento:-  __/__/____   9 

CEP:-  _____-___   10 

Endereço:- ___________________________11______________________________ 

N°:-  ______   12   Complemento:- ________________  13 

Bairro:- ________14__________ Cidade:- ____________15___________ 

Endereço de e-mail:-  _________________@___________________   16 

Mini Curriculum:-  __________________________17_________________________ 

   _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 

   _____________________________________________________ 

 

 

 



 

1 :-  Marcar com um X se CANDIDATO 

2 :-  Marcar com um X se ELEITOR 

* :-  Marcar o Número do Segmento a que estiver se Candidatando  

(Somente um Segmento por Candidato / Eleitor) 

3 :-  Preencher com o Nome Social ou Artístico 

4 :-  Preencher com o nome completo do Candidato / Eleitor 

5 :-  Preencher com o número do Registro de Identidade do Candidato / 

Eleitor 

6 :-  Preencher com o nome do órgão emissor do Registro de Identidade 

7 :-  Preencher com a data de emissão do Registro de Identidade 

8:-   Preencher com o número do Registro no Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) 

9 :-  Preencher com a data de nascimento do candidato ou eleitor 

colocando-se 2 números para o dia, 2 números para o mês e 4 números 

para o ano ( formato DD/MM/AAAA) 

10 :-  Preencher com o Código de Endereço Postal da residência do 

Candidato / Eleitor, no formato 99999-999 

11 :-  Preencher com o endereço do candidato ou eleitor (Av. , Rua, 

Calçada, etc...) 

12 :-  Preencher com o número do Imóvel 

13 :-  Preencher com complemento ao endereço do imóvel (Apt, Casa, 

etc..) 

14 :-  Preencher com o nome do bairro da residência do candidato / 

eleitor 



15 :-  Preencher com o nome da cidade onde se localiza o imóvel do 

candidato / eleitor 

16 :-  Preencher com o endereço eletrônico (e-mail) do candidato / 

eleitor 

17 :-  Preencher com o Mini Curriculum do candidato / eleitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


