
1 
 

  
 

 

FORMULÁRIO I DE CADASTRO DE PESSOA NATURAL - CONFAE 
Dados Pessoais 

Nome: 

CPF/MF: 

CI/RG nº: Órgão exp.: UF: Data exp.   /  /   

Estado Civil: Data Nascimento:  /  /    

Filiação/Mãe: 

Pai: 

Endereço: 

Cidade: CEP:   

Naturalidade: UF: 

Nacionalidade: 

 
Dados complementares 

Modalidade esportiva vinculado(a): 

Confederação/Federação/ Agremiação/escola vinculado, associado/filiado: 

Endereço da entidade: 

Tipo sanguíneo: Fator: Gênero/sexo: 

E-mail: 

Telefones: 

Profissão: 

Grau de instrução: 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOA NATURAL NO CONFAE 

 
Na forma acima identificado(a) e qualificado(a), como interessado(a) em participar de projeto ou programa 

esportivo apoiado ou financiado com recursos do Fundo de Apoio ao Esporte – FAE e da Secretaria de Estado de 

Esporte, Turismo e Lazer - SETUL, venho solicitar junto ao Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao 

Esporte - CONFAE, o meu cadastro na forma que estabelece o Decreto 34.522/2013, que regulamentou a Lei 

Complementar 861/2013, no que couber, conforme dispõe a Lei 13.019/2014, Decreto 37.843/2016. Declaro que 

atendo as exigências da Lei 9.615/1998 e das Leis 9.394/96 e Lei 8.742/93. O requerimento segue subscrito em 

duas vias de mesmo teor e forma. Declaro ainda, sob minha inteira responsabilidade e sob as penas da lei, serem 

verídicas e exatas as informações aqui prestadas. Assim peço deferimento. 

 
Local:  /  de  de   

 
 

 

Assinatura da Pessoa Natural 

Assinatura deverá ser semelhante a constante na CI/RG 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer-SETUL 
Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - 

CONFAE 

 
ANEXO IV 
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FORMULÁRIO II DE ANÁLISE DE INFORMAÇÕES DA PESSOA NATURAL 

Documentos apresentados para compor o Processo 

(Conforme dispõe o art. 15, Inciso II, Letras “a” à “f” do Decreto 34.522 de 16 de julho/2013, Lei 13.019/2014, 

Decreto 37.843/2016). 

Descrição do Responsável pela Execução do Projeto Reservado ao CONFAE 

Apresentou 
confere 

Não Apresentou ou não 
confere 

Cópia da cédula de identidade.   

Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF   

Cópia de comprovação de residência no Distrito Federal, dos últimos três 

anos. 

  

Cópia da declaração da Administração Regional de que o responsável pelo 

projeto desenvolve ações esportivas junto à comunidade ou declaração de 

escola pública, quando a pessoa desenvolve projetos esportivos 

comunitários de interesse daquela escola pública, informando que o 

responsável pela execução do projeto se dedica a ações esportivas 
comunitárias. 

  

Cópia de Atestado de Capacidade Técnica expedido pela pessoa jurídica que 

tenha o CRC/DF na área específica que pleiteará no projeto esportivo 

visando à promoção e ao desenvolvimento da prática de esporte no Distrito 

Federal. 

  

Cópia do Nada Consta Civil e Criminal, dentro da validade legal no ato da 
apresentação do requerimento de inscrição junto ao CONFAE. 

  

Conforme prevê o art. 16 do Decreto 34.522/13 os documentos deverão ser apresentados por cópias autenticadas em 

cartório ou ainda autenticados pela administração do CONFAE, mediante apresentação e conferencia no ato dos originais. 

 
 

 
Assinatura do Servidor:      

Nome do Servidor:                                         

Matrícula do Servidor:    

 
Análise do CONFAE 

Resposta do Conselheiro 

Parecer Assinatura do(a) Conselheiro(a) 

( ) Deferido 

CRC nº. (  ) 
Data:  /  /   

 

( ) Indeferido  

Diligência/motivo  

 
Brasília/DF,  de  de   

 

 
 

(Assinatura do Conselheiro) 

 


