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CONFIDENCIAL                                                                                                                                                                                       
 

 

ELEIÇÕES GERAIS 2022 

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 

 

Este formulário é usado para coletar informações de candidatos em potencial que são membros 

válidos do WCF, a fim de garantir que todos os candidatos em potencial recebam consideração justa 

e igual, sejam ou não conhecidos pessoalmente pelos membros do Comitê Eleitoral. Os candidatos 

são convidados a preencher o formulário da forma mais completa possível, seguindo as instruções 

dadas. 

TODAS AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PERMANECERÃO CONFIDENCIAIS E ESTARÃO 

DISPONÍVEIS APENAS PARA A COMISSÃO ELEITORAL. 

 

 

1. Informações de contato 

Nome  

Sobrenome  

Telefone + E-mail  

 

 

2. Experiência educacional 

Universidade & 

qualificação 
 

Grau  

Data de Graduação  

 

Universidade & 

qualificação 
 

Grau  

Data de Graduação  

 

 

3. Registro criminal 

Você tem um 

registro criminal? 

(ano e tipo de crime, 

se disponível) 
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FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 

 

4. Experience in Capoeira 

Você está na Capoeira desde 

(ano) 
 

Principais cargos que ocupou no 

seu grupo (escola, clube, 

associação, federação) 

anos posição 

  

  

  

  

  

  

 

 

5. Experiência em WCF 

Principais cargos que ocupou na 

World Capoeira Federation 

anos posição 

  

  

  

  

  

 

 

6. Experiência e realizações em outras áreas 

Descreva quaisquer outras 

contribuições ou conquistas que 

você tenha feito para a Capoeira 

ou comunidade esportiva, se 

disponível 

anos posição/conquista 

  

  

  

  

 

 

7. Declaração biográfica (opcional) 

 

 

8. Comentários (opcional) 

 

 



 

 
 

CONFIDENCIAL                                                                                                                                                                                    ELEIÇÕES GERAIS 2022 

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 

 

Gostaria de concorrer às seguintes vagas: 
 

 

Por favor, indique com X na frente das posições (máx. 2 posições) que você deseja nomear: 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Numero de Vagas indique com X 

máximo 2 

Presidente do Conselho de Administração - 

Presidente do WCF 
1  

Vice presidente 1  

Secretário geral 1  

Presidente do Conselho de Mestres 1  

Membro do Conselho de Administração 5  

 

Se você deseja se inscrever, preencha corretamente este formulário, assine e envie a carta 

para: info@capoeira.ws  até 22 de julho de 2022. 

Feedback tardio e/ou formulário de informação incompleto podem resultar em perda de 

participação nas eleições. Esteja ciente de que fornecer informações falsas conscientemente 

pode resultar na perda de seu cargo e na suspensão futura de sua associação. 

Cada candidato pode fazer campanha entre 01 e 31 de agosto. A partir de 01 de setembro 

todas as campanhas devem ser interrompidas. 

Importante! 

 Membros individuais do WCF que tenham uma Federação Nacional de Capoeira com 

status de Membro Pleno no WCF devem apresentar sua candidatura através dessa 

federação nacional. Todos os outros devem enviar este formulário diretamente. 

 Os candidatos ao cargo de “Presidente do Conselho de Mestres” passarão pela 

aprovação dos atuais membros do Conselho de Mestres. Apenas os nomes aprovados 

por este órgão concorrerão às eleições gerais. 

 

Data:   2022 

 dia mês ano 

 

 

Minha assinatura:  

 

 

 

ELEIÇÕES GERAIS 2022 

1. Data de votação 4 de setembro de 2022 (domingo). 

2. A votação será organizada em formulário aberto no Zoom. 

3. O último dia para envio de formulários de candidatura é 22 de julho.   info@capoeira.ws   

4. A campanha eleitoral dos candidatos é de 1 a 31 de agosto. 
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