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GRANDE LOJA REGULAR SIMB.’. MAÇONARIA

maçonaria antiga e regular

FICHA PROPOSTA PARA ADMISSÃO DE CANDIDATO
REFERÊNCIA: B.’.P.’.INT.’.

DADOS PESSOAIS

Cole uma foto
3x4
Recente aqui

Nome:
Data nasc DD/MM/AAA _
Local _

IDADE:

ANOS

UF -

Documentos:
RG
CPF
Estado Civil: ( ) casado/a ( ) solteiro/a ( ) divorciado/a
( ) união estável
Nome do Cônjuge: _______
idade_ anos
FILIAÇÃO
Pai –
Mãe –

( ) viúvo/a

ENDEREÇO RESIDENCIAL
( ) Rua/ ( )Av.
apto________ Bairro Município –
- Pr – CEP
Estado –
Telefones: Fixo (ddd+operadora) _______________Celular (DDD+operadora)
Recados (DDD+operadora______________________
Email¹ Email²______________________________________________________________
O local da sua residência é ( ) Próprio ( ) Alugado ( ) mora com os pais
A Operadora do seu celular é ( ) Tim (x ) Claro ( ) Vivo ( ) Oi ( ) Nextel

PROFISSÃO:
Renda Mensal Estimada:

R$
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Renda Familiar:

R$_________________________
RESPONDA AS QUESTÕES ABAIXO

1) O que entende sobre a Maçonaria?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2) Tem Religião? ( ) SIM ( ) NÃO. Acredita em Deus ? ( ) SIM ( ) NÃO
3) É de algum partido político?
( ) SIM ( ) NÃO
Qual? ___________________________
4) Responde processo criminal?
( ) NÃO ( ) SIM QUAL ARTIGO?_____
______________________________________________
5) Você é membro do: ( )ROTARY ( ) ROSACRUZ ( ) TOM
( ) LIONS ( ) Outros ___________________________________
6) Sua saúde é: ( ) normal ( ) debilitada ( ) instável ( ) inspira cuidados
7) Você tem plenos movimentos de mãos, braços e pernas? ( ) SIM ( ) NÃO
8) Fez ou faz tratamento psiquiátrico ou psicológico?
( ) SIM ( ) NÃO
9) Qual o seu grau de estudos? ( ) FUNDAMENTAL
( ) MÉDIO
( ) SUPERIOR
10) Toma medicamentos de uso contínuo ou controlados? Quais____________
INFORMAÇÕES PARA O UNIFORME (PARAMENTOS)

1. Qual o seu peso e altura? Peso_____kg Altura _________
2. Em tamanho, suas roupas são: ( ) P; ( ) M; ( ) G; ( ) GG; ( ) Extra G
3. Em numeração, camisa nº __________Calça nº______________

Declaro que li, entendi as perguntas e forneci respostas verdadeiras, nada sendo
omitido da minha parte. Caso alguma questão não tenha resposta verídica
concordo que poderei ser desligado da associação ainda que tenha sido aprovado.
Requeiro a minha aprovação para participar das reuniões dessa associação e estou
ciente da existência de uma mensalidade que deverei pagar para frequentar as
reuniões. Declaro, ainda, que estou ciente que somente farei parte do quadro
definitivo de associados após o período de 03 (três) anos como frequentador das
reuniões.
Loca e data:
Escreva de próprio punho seu nome completo de forma legível e depois assine.

_____________________________________________________________________

PARA USO DA LOJA: ______ de ______________ de ______________________.
APROVADO
( )
www.glomeb.org.br
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REPROVADO (

)

OBSERVAÇÃO: Esta ficha serve como REQUERIMENTO PARA INGRESSO na
Associação Cultural e Artística Grande Loja Regular e Simbólica da Maçonaria Egípcia
no Brasil – GLOMEB (CNPJ 11.643.230/0001-95). Uma vez que o candidato seja
aprovado e após comprovar a frequência e o tempo mínimo DE 03 (TRÊS) ANOS,
necessário na condição de frequentador, conforme nosso Estatuto Social, passará a
pertencer ao quadro de associados, com o título interno de MAÇOM e receberá uma
cópia da Constituição e Estatutos Sociais para que conheça seus direitos e obrigações.
Esta ficha e os documentos que a acompanham não serão devolvidos.
WWW.GLOMEB.ORG.BR

GUIA PARA PREENCHIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO - DÚVIDAS?
AQUI

LEIA

1) Esta ficha é o requerimento para o ingresso nas reuniões da Grande Loja Regular e Simbólica da
Maçonaria Egípcia no Brasil – GLOMEB – Entidade Cultural sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o número 11.643.230/0001-95 com sede sito à Rua Bernardino de campos nº 31080 –
São José do Rio Preto/SP .
2) A aprovação do candidato dependerá da análise desta ficha.
3) Após cumprir o período de 03 (três) anos frequentando as reuniões, o candidato poderá pedir
ingresso ao quadro definitivo desta associação.
4) Preencha-a no Word ou com letra de forma legível.
5) Imprima-a e remeta-a para CAIXA POSTAL 466 CEP 15010-970 SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO/SP - GRANDE LOJA REGULAR- GLOMEB.
6) Esta ficha poderá ser enviada via e-mail para contato@glomeb.org.br

FOTOS E PARAMENTOS
a) 1 foto 3x4 recente. Homens de paletó preto e gravata preta, camisa branca.
b) A foto deverá ser entregue no dia da sua iniciação
c) O candidato deverá providenciar os paramentos (vestes) que utilizará no dia da iniciação,
são eles: balandrau preto, avental branco para aprendiz, luvas brancas. O balandrau e o
avental devem ter o dístico GLOMEB gravado conforme padrão adotado em nossa potência.
Esse material deverá ser tratado com a secretaria Fernanda. Observação: Não será aceito
paramento fora dos nossos padrões ou de baixa qualidade.
INFORMAÇÕES PESSOAIS SOBRE O CANDIDATO
1. As informações pessoais sobre o candidato serão obtidas através da avaliação dos
documentos (números fornecidos nesta ficha), entrevista pessoal se for necessário e
possível.
2. A Glomeb se reserva o direito de fazer as pesquisas que julgar necessária para apurar a
vida pregressa do candidato.

INFORMAÇÃO ESSENCIAL PARA O DIA DA INICIAÇÃO
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Comparecer trajado com terno preto completo (paletó, camisa
branca, gravata preta, sapato preto e meia preta)

OBSERVAÇÃO: CASO VOCÊ NÃO POSSUA TERNO PRETO COMPLETO
PARA SE APRESENTAR NO DIA DA INICIAÇÃO ORIENTAMOS QUE
CONSULTE A “PATRÍCIA CONFECÇÕES” paty23carvalho@hotmail.com
QUE FORNECE OS TERNOS PARA OS NOSSOS CANDIDATOS. OS PREÇOS
PRATICADOS SÃO MENORES DO QUE OS OFERECIDOS NO COMÉRCIO
NORMALMENTE.
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