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Em atendimento ao Regimento Eleitoral da Previbayer Sociedade de Previdência, venho formalizar minha 
candidatura para a eleição 2019 para o Conselho Deliberativo ou Conselho Fiscal. 
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Candidato (a) a: Conselho Deliberativo Conselho Fiscal

Eu,  , declaro:

a) Não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado;

b) Não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social ou 
como servidor público;

c) Que, na existência de processos judiciais ou inquéritos policiais que impossibilitem a emissão 
das certidões negativas, fornecerei à Previc a identificação clara e precisa dos processos;

d) Estar ciente de que a falsidade de qualquer informação deste documento pode resultar na 
aplicação da sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal;

e) Experiência profissional comprovada de no mínimo 3 (três) anos no exercício de atividades nas 
áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou auditoria;

f) Estar ciente que a legislação aplicável exige que os membros do Conselho Deliberativo e 
Conselho Fiscal sejam certificados por instituição certificadora reconhecida pela PREVIC 
(Superintendência Nacional de Previdência Complementar) por experiência ou prova de 
conhecimento na área de previdência complementar, assumindo também de manutenção da 
certificação.
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Autorizo a Previbayer emitir as certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça Estadual, da Justiça 
Federal e do Departamento de Polícia Federal – DPF. 

Autorizo a Previbayer a divulgar meu nome nos canais de comunicação da Entidade e das Patrocinadoras do 
Plano. 

Declaro ainda que obtive acesso ao Edital de Convocação, Regimento Eleitoral e Estatuto da Previbayer e tenho 
conhecimento das mesmas e da responsabilidade legal relativa à função de conselheiro de entidade de 
previdência privada fechada nos termos da legislação aplicável. 

E atesto e me responsabilizo pela veracidade das informações e documentos apresentados. 

Anexo cópia dos documentos: 

• cópia da carteira de identidade;
• cópia do CPF;
• mini currículo conforme modelo 
disponibilizado no site da Previbayer;

• cópia do diploma de formação 
superior.
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