
 
 

Associação dos Auditores de Controle Externo do TCE/SP (Aud-TCE/SP) 

Filie-se à Aud-TCE/SP! Auditoria forte, Tribunal de Contas forte. 
 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO DE FILIAÇÃO  

 
1. Nome completo  

 2. CPF  3. Identidade (Número, Órgão e Data de Expedição) 

 

 

4. Você já é associado da ANTC?  
4.1.  SIM 4.2. NÃO 

 11. Cargo Efetivo  12. Matrícula TCE/SP 

 15. Telefone TCE/SP  16. Celular (com DDD) 

 17. E-mail TCE/SP  18. E-mail Pessoal 

 
19. Formação Acadêmica 

 
Requeiro minha inclusão no quadro social da Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
entidade de caráter homogêneo que representa, exclusivamente, os Auditores de Controle Externo, assim definidos os titulares do atual cargo de 
‘Agente de Fiscalização’ do TCE-SP, e declaro serem verdadeiras todas as informações constantes deste formulário. Declaro conhecer o Estatuto 
aprovado na Assembleia de fundação para reger a AUD-TCE/SP, a cujas regras estarei submetido enquanto perdurar minha condição de 
associado, firmando por este ato o compromisso de acompanhar as comunicações da entidade, que se darão prioritariamente por meio eletrônico. 
Estou ciente também do compromisso para com a contribuição mensal deliberada na Assembleia de fundação, recolhida à AUD-TCE/SP por 
consignação em folha de pagamento ou via boleto, dos quais R$ 15,00 (quinze reais), originalmente, serão destinados à manutenção da 
Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil (ANTC) enquanto a AUD-TCE/SP for filiada à entidade 
de caráter nacional e integrar seu Conselho de Representantes, da qual também serei sócio efetivo por adesão coletiva da AUD-TCE/SP, sem 
nenhum custo adicional além do previsto neste formulário. Declaro, por fim, ter ciência das medidas e sanções estatutárias e regulamentares que 
poderão ser adotadas pela AUD-TCE/SP. 

20. Declaração 

 
21. Local e data  

 
22. Assinatura do Sócio 

 
5. Estado Civil 

 6. Data de Nascimento 

 
13. Situação Funcional no TCE/SP (Indicar Ativo ou Aposentado) 

 
14. Unidade de Lotação no TCE/SP 

 8. Nacionalidade  9. Naturalidade 

 
10. Endereço Residencial Completo (com CEP) 

 7. Sexo 


