
Instrução CONFE Nº 133, de 13 de outubro de 2022 

V - O PERÍODO DE TEMPO DESTINADO À REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS A 

ESTA ELEIÇÃO, DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO TRINTA (30) DIAS.  

OBS: No CONRE-3 será de 18/10/2022 a 25/11/2022  

VI - para a realização da inscrição o candidato deverá: 

• ser cidadão brasileiro;

• possuir registro profissional e estar regularmente inscrito no CASTRO

NACIONAL DE ESTATÍSTICO (CNE);

• estar quites com as suas obrigações (pelo menos as últimas 5 (cinco)

anuidades, multas e outras) perante o seu CONRE;

• não estar cumprindo sanções disciplinares, impostas pelo órgão fisca-

lizador do exercício profissional (Federal ou Regional), ou tê-la cum-

prido no período de 1 (um) anos da data do pedido de inscrição;

• ter sua candidatura homologada pelo CONRE.

• apresentar declaração feita de próprio punho, acusando sua respectiva

regularidade com a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fa-

zenda, circunscrito a declaração individual de bens e renda.

Seguem abaixo a FICHA DE INSCRIÇÃO e o MODELO DE DECLARÇÃO DE 

REGULARIDADE COM A RECEITA FEDERAL. 

Envie a ficha preenchida (assinada) e a declaração de próprio punho 

(*assinada com certificação digital), ambas digitalizadas e em 

PDF, para:    info@conre3.org.br 

* Caso não possua Certificação digital, poderá utilizar o serviço de certifi-

cação digital gratuito GOV.BR, ICP-Brasil, acessando o link:

https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml

-- Preencha a ficha abaixo após ler as instruções acima -- 

mailto:info@conre3.org.br
https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml


PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA 

Ilma. Senhora Presidente do Conselho Regional de Estatística – 3ª Região 

Eu,                                                                                                                       , brasileiro(a), Estatístico, 
registrado no CONRE-3ª sob o nº                   , vem mui respeitosamente requerer a V. Sª o seu registro 
como candidato à eleição para membro do Conselho Regional de Estatística – 3ª Região em conformi-
dade com a Instrução CONFE nº 133, de 13 de outubro de 2022, que estabelece as normas para a elei-
ção do dia 07 de dezembro de 2022.  

MINI-CURRICULUM 

DADOS PESSOAIS: 

Nome: 

Endereço: CEP: 

Telefone residencial e/ou celular: 

Telefone comercial: E-mail:

Filiação: e 

Data nascimento: Nacionalidade: Naturalidade: 

Cart. Identidade:  CPF: 

DADOS FUNCIONAIS 

Atividade atualmente exercida: Desde: 

Empresa onde trabalha: 

Endereço: CEP: 

Telefones: 

OUTROS DADOS 

Já exerceu cargo de Conselheiro?     Em que período:     a    

Informe a escola e o ano que se formou:   

Neste ato anexo o comprovante de quitação para com o CONRE-3ª e de-
claro ser verdadeiras as informações prestadas. 

N. Termos
P. Deferimento

São Paulo, 

 ___________________________________________ 
Assinatura do Candidato 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE COM A RECEITA FEDERAL - 2022 

Preencha no quadro abaixo a Declaração e coloque sua assinatura com certificação digital.

 D E C L A R A Ç Ã O

Eu, 

     CPF:                                    , acuso para os devidos fins, minha regularidade com 

a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, circunscrito 

à declaração  declaração individual de bens e renda.

São Paulo, 

 ___________________________________________ 
Assinatura
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