
CANDIDATO A ASSOCIADO CIVIL INDIVIDUAL - QUADRO SOCIAL
LEIA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

I - PROPOSTA
Início

do
Processo

Entrega
dos

Documentos

-  Qualquer dúvida, entrar em contato com a Secretaria Geral do CMSP. Telefones: 11 3056-4057 / 11 3885-4032, E-mail: 
secretaria@circulomilitar.com.br  ou através do site do Clube:(http://www.circulomilitar.com.br).

- Preencha corretamente a Proposta de Sócio à máquina ou em letra de fôrma legível, assine-a e peça a apresentação por 
um Proponente, sócio do Clube, que deverá estar quite com a Tesouraria do CMSP.

- A Proposta de Sócio, juntamente com todos os documentos relacionados no item II, abaixo, devem ser entregues 
“pessoalmente”  na Secretaria Geral, com acesso pela Rua Abílio Soares, 1589. NÃO UTILIZE CORREIO.

-  Não será recebida documentação INCOMPLETA ou contendo RASURAS.

- No ato da entrega do processo, deverá ser efetivada a aquisição do Título e assinado o Contrato de Compromisso de 
Venda e Compra de Título Social.

1 -  Certidão de Nascimento (se casado, de Casamento; se divorciado/separado, com averbação).

2  -  RG e CPF: Do(a) Candidato(a).

*  Fotocópia
Autenticada

Atestado de
Saúde

Idoneidade
Profissional

II - DOCUMENTOS ESSENCIAIS

3 - Individual. O Exame Médico deverá ser feito, obrigatoriamente, por Médico do Círculo Militar, válido exclusivamente 
para fins de admissão. Para uso das piscinas há um exame específico (após a aprovação no Quadro Social), em trajes 
de banho (calção, maiô, etc.), realizado pelo Dermatologista do Clube e válido por seis meses. 

4 - Atestado de Idoneidade Profissional assinado por Chefe/Diretor(a), em papel timbrado da empresa na qual exerça suas 
funções. Em caso de autônomo sem vínculo empregatício ou micro-empresário, atestados de duas empresas com as 
quais mantenha relações comerciais; (Constar, além de idoneidade profissional: “nada há que o desabone” e a função 
que exerce).

Foto 3 x 4 5 - Uma foto do(a) candidato(a)  (favor trazer foto recente e não colá-la na proposta).

Informações Complementares

Certidões

Negativas

(para maiores
de 18 anos)

 6 - De Distribuição Criminal da Justiça Estadual. - Validade: 90 dias a partir da data de emissão.

7 - De Distribuição Cível, Criminal e Fiscal da Justiça Federal. - Validade: 90 dias a partir da data de emissão.
 

8 - Atestado de Antecedentes Criminais. - Validade: 90 dias a partir da data de emissão.

9 - No caso de qualquer apontamento nos itens 6, 7 e 8, o candidato deverá providenciar Certidão de Objeto e Pé, para 
análise do Conselho Consultivo.

10 - As Certidões constantes dos itens 6, 7 e 8, poderão ser providenciadas pelo próprio interessado, conforme os 
endereços abaixo:

 

        - item 6:  www.tjsp.jus.br        www.jfsp.jus.br        www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx  - item 7: - Item 8: 

Estrangeiros
 - Ficam dispensados de apresentar as Certidões acima relacionados os estrangeiros recém-chegados no Brasli em até 

6(seis) meses, os quais, no entanto devem apresentar o Passaporte e o RNE (Registro Nacional de Estrangeiro ou seu 
Protocolo com a respectiva qualificação).

III - INFORMAÇÕES ADICIONAIS
a) A proposta e os documentos completos devem dar entrada na Secretaria Geral, de 3ª a 6ª feira, no horário das 08h00 às 17h00 e aos sábados e 

domingos e feriados das 08h00 às 13h00.

b) “Após a entrega dos documentos completos, a Secretaria Geral os enviarão ao Conselho Consultivo para análise e parecer, sendo este submetido à 
aprovação da Diretoria Executiva. A inclusão só poderá ocorrer após parecer favorável do Conselho Consultivo, quando então o(a) candidato(a) a 
sócio(a) receberá um número de matrícula e será incluído no sistema informatizado. Até que tudo isso ocorra, não poderá frequentar o Cube.

  *  A autenticação poderá ser feita na própria Secretaria Geral do Clube, desde que as cópias sejam apresentadas junto com os originais, os quais, em 
seguida, serão restituídos.
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