
 

 

 

 

 

                CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

Serviço Público Federal 

 

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 1ª REGIÃO 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
(Termo de Adesão à Candidatura) 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________, 

registro no CRTR nº ________________________, nome social para constar na cédula eleitoral 

_____________________________________________________________________________,  

inscrito no RG nº __________________________, Órgão emissor __________, UF _________, 

CPF nº ____________________________________, nascido em ____/_____/_____, filho(a) de 

_____________________________________ e  de____________________________________,  

naturalidade ____________________________ nacionalidade ___________________________ 

residente e domiciliado a ________________________________________________________, 

bairro ______________________ cidade __________________________________ UF ______ 

CEP ____________________ endereço eletrônico (e-mail – preenchimento obrigatório) 

_______________________________________ e telefone celular: (   ) ___________________, 

Endereço(s) do(s) local(is) de trabalho(s)____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

venho, pelo presente, requerer o pedido de INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA ao Presidente 

da Comissão Eleitoral do CRTR 1ª Região, para concorrer a uma das vagas ao Corpo de 

Conselheiros: (   ) Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (   ) Conselho Regional de 

Técnicos em Radiologia, como candidato pelo CRTR da 1ª Região,  anexando a este 

requerimento os documentos mencionados no Art. 57, do Regimento Eleitoral do Sistema 

CONTER/CRTRs. 

Declaro que conheço e aceito os termos do Regimento Eleitoral do Sistema CONTER/CRTRs e 

suas Instruções Normativas; que tenho conhecimento de que o presente Requerimento não gera 

direito de registro de candidatura pelo seu protocolo, estando sujeito a análise e homologação 

pela Comissão Eleitoral. Assumo, ainda, o compromisso de somente realizar propaganda 
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eleitoral a partir da publicação oficial do registro de minha candidatura, respeitadas as demais 

disposições descritas no Capítulo VII do Regimento Eleitoral do Sistema CONTER/CRTRs. 

Informo que vou utilizar a conta bancária nº ____________________ da Agência _________ do 

Banco _____________________________ para a movimentação financeira da minha campanha 

eleitoral (arrecadação e pagamentos). 

Estou ciente de que as publicações, intimações e demais comunicações referentes ao pleito 

eleitoral serão divulgadas no site oficial do CONTER (www.conter.gov.br), sendo de minha 

inteira responsabilidade o devido acompanhamento dessas informações. 

Concordo que o Sistema CONTER/CRTRs realize tratamento dos meus dados pessoais 

informados neste documento, nos termos da lei, para fins relacionados à Eleição do Sistema 

CONTER/CRTRs. Estou ciente de que tais informações podem ser compartilhadas com as 

instituições envolvidas no processo eleitoral, sempre respeitando as disposições da legislação 

que versa sobre proteção de dados. 

Declaro, ainda, que preencho os requisitos de elegibilidade e não incorro em nenhuma das causas 

de inelegibilidades/incompatibilidades previstas neste Regimento Eleitoral, nos artigos 26, 27 e 

28 sob as penas da lei, conforme inciso XII do artigo 57. 

 

Nestes Termos, pede deferimento. 

 

______________/_____, ____ de ____________________de 2022. 

 

 

____________________________________ 

(Assinatura do Requerente) 

http://www.conter.gov.br/

