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Ficha de Identificação de Candidato  

 

Nome:  

CPF: 

 CRC nº: 

Número de Matricula no Sindicato:  

Candidato ao Cargo de:  

Nome da Empresa:  

CNPJ:  

Endereço Completo:  

 

Telefone comercial:  

Telefone celular:  

E-mail:  

 

Declaro, na qualidade de candidato às eleições ao Associação das Empresas 

de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Pericias, 

Informações e Pesquisas do Estado do Espirito Santo, serem verdadeiras as 

informações constantes deste documento. 

 

Declaro ainda aceitar os termos os termos do art. 7º.,inciso I, da Lei no. 13.709, 

de 14.08.2018 - Lei de Proteção Geral de Dados Pessoais – LGPD, declarando 

manifestação livre, informada e inequívoca de concordância, para finalidades 

específicas. I - DAS FINALIDADES: Fica, então, o AESCON/ES autorizado a 

tomar decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais para as seguintes 

finalidades: a. possibilitar a identificação e o contato para fins de 

relacionamento comercial; b. possibilitar a elaboração de contratos comerciais 

e emissão de cobranças; c. possibilitar o envio e o fornecimento de produtos e 

serviços, de forma remunerada ou gratuita; d. possibilitar estruturação, 

treinamentos, testes, promoções e propagandas de produtos e serviços, 
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personalizados ou não ao perfil; e. possibilitar a utilização dos dados em 

pesquisa de mercado; f. possibilitar a utilização dos dados na divulgação de 

eventos ou na demonstração de resultados internamente; g. possibilitar a 

utilização dos dados na elaboração de relatórios, atas, gráficos, balancetes e 

correlatos; h. possibilitar a utilização dos dados para peças de comunicação; i. 

possibilitar a utilização dos dados para emissão de Notas Fiscais e documentos 

financeiros e correlatos; j. possibilitar a utilização dos dados para a realização 

de transferência internacional, desde que sejam observados os termos do art. 

33 da LGPD; l. possibilitar a utilização dos dados sempre que necessário para 

garantir o fiel cumprimento e execução dos da função a qual é candidato. . 

 

Local Data  

 

 

 

__________________ 
Assinatura 

 
 

*Anexar cópia do documento de identificação  e comprovante de endereço 
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