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(ANEXO I) – Uso do Participante ou Assistido 
 

Termo de inscrição para processo de escolha de representantes no 
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do Inergus 

 
Eu (nome) 
_______________________________________________________________,  
(qualificação)_____________________________________________________
____________________,(endereço)__________________________________
______________________________, venho pela presente, inscrever-me no 
processo de escolha de representante de Participantes ou Assistidos no 
Conselho Deliberativo ou no Conselho Fiscal do Inergus, como membro 
efetivo ou suplente, para o mandato de 04 (quatro) anos, conforme opção 
assinalada com “X” a seguir: 
 
(_____) Participante ou (_____) Assistido 
 
(_____) Conselho Deliberativo ou (_____) Conselho Fiscal 
 
Por meio deste Termo, declaro: 
 
a) ter recebido e lido, e ainda, aceitar todos os termos e condições estabelecidos 
no Estatuto Social do Inergus e no Processo Seletivo - Regulamento Eleitoral, 
obrigando-me a cumpri-lo integralmente; e, 
 
b) estar inscrito no Plano de Benefícios _________________(Título do Plano) do 
Inergus vinculado à Patrocinadora __________________________(Nome da 
Patrocinadora); 
 
c) atender a todos os requisitos para o exercício do cargo a que me inscrevo, 
estabelecidos no Estatuto Social do Inergus e no referido Regulamento Eleitoral, 
quais sejam:  
 
i) ser Participante ou Assistido do Inergus, nos termos do Estatuto Social e 

Regulamento, conforme assinalado com “X” na parte inicial deste Termo; 
ii) possuir formação de nível superior e experiência no exercício de atividades 

nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de 
auditoria; 

iii) não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; 
iv) não ter sofrido penalidade administrativa por infração à legislação da 

seguridade social ou como servidor público; e 
v) não estar afastado do Patrocinador para exercício de mandato sindical. 
 
d) ser responsável pelas declarações supra e responder civil e criminalmente 
pela incorreção de quaisquer delas, sem prejuízo da destituição do cargo, a 
qualquer tempo, na hipótese de ser eleito; e 
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e) estar ciente de que a inscrição no processo seletivo não enseja qualquer 
benefício de qualquer ordem. 
 
Este Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma.  
 

____________, ____ de _________ de _______. 
 

 
_________________________________ 

NOME DO CANDIDATO 


