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Governo do Estado do Amapá 
Secretaria de Estado da Saúde 
Conselho Estadual de Saúde 

 
 

Ficha de Inscrição de Entidades Estaduais de Profissionais de Saúde, 
Incluída a Comunidade Científica da Área de Saúde 

 

1. Nome da Entidade: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Endereço completo da Entidade/Movimento Social: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Município: _________________________________ Estado: _________________________________ 

CEP: _________________________________ Fone: (      ) __________________________________ 

E-mail*: ___________________________________________________________________________  

3. Em quantas unidades do Estado sua entidade/Movimento Social tem atuação/representação? 

_________________________________________________________________________________ 

4. Em qual/quais localidade/localidades sua entidade/Movimento Social tem atuação/representação?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Nome do Presidente ou Representante Legal: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. Data de fundação? ____________________________________________________________ 

7. Nome do Representante Titular: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Carteira de Identidade: ___________________________ CPF: ________________________________ 

Endereço completo: __________________________________________________________________ 

Município: _______________________________ Estado: ______________________________  

CEP: ____________________________ Fone: (     ) ______________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

Portador de Deficiência: (    ) Sim (    ) Não 

Qual: _____________________________________________________________ 

8. Nome do Representante 1º Suplente: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Carteira de Identidade: __________________________ CPF: _________________________________ 

Endereço completo: ________________________________________________________________ 

Município: _______________________________ Estado: ______________________________  

CEP: ____________________________ Fone: (     ) ______________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

Portador de Deficiência: (    ) Sim (    ) Não 

Qual: _____________________________________________________________ 

 

9. Nome do Representante 2º Suplente: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Carteira de Identidade: __________________________ CPF: _________________________________ 

Endereço completo: ________________________________________________________________ 

Município: _____________________________ Estado: ______________________________  

CEP: ____________________________ Fone: (     ) ______________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________ 

Portador de Deficiência: (    ) Sim (    ) Não 

Qual: _____________________________________________________________ 

 

10. Documentos apresentados pela Entidade: 

a) Requerimento. 

b) Cópia da ata de fundação ou de ato legal, registrado em Cartório e CNPJ; 

c) Cópia do estatuto, regimento ou lei de criação; 

d) Existir de fato ou estar constituída com comprovante de atuação de no mínimo 02 (dois) anos e ter 

representatividade e abrangência estadual; 

e) Cópias das atas das 03 (três) últimas reuniões da diretoria, de pelo menos 01(um) ano antes da 

publicação deste Regimento; 

f) Cópia da ata do último processo eleitoral da entidade. 

 

11. Documentos apresentados pelo Movimento Social: 

a) Requerimento; 

b) Cópia da ata de fundação ou de atividades legítimas; 
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c) Ata ou documento probatório do dirigente do movimento; 

d) Existir de fato ou estar constituída com comprovante de atuação de 02 (dois) anos e ter 

representatividade, abrangência estadual; 

e) Cópia da ata das 03 (três) últimas reuniões da diretoria, de pelo menos 1(um) ano antes da 

publicação deste   Regimento; 

 

12. Gestores e Prestadores de Serviços de Saúde: 

a) Cópia do Contrato Social e última atualização; 

b) Declaração atestando a existência de fato ou estar constituída com comprovante de atuação de 

02(dois) anos e ter abrangência estadual; 

e) Tem assento permanente no CES-AP: a Secretaria de Estado da Saúde – SESA e o Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde COSEMS, tendo poder de voto. 

 

 

Conforme a Lei 1.628 de 12 de Março de 2012 e Resolução nº 54/2019 Regimento Eleitoral, para a 

qual apresenta a documentação exigível, anexa. 

 

 

 

 

_____________________, ________ de _________________________ de 2019. 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

(Nome do representante legal) 

(Nome da entidade e ou movimento social) 

 

 

 

  


