RESPOSTA PARA AS

PERGUNTAS FREQUENTES

1

Como faço para me filiar ao PSC?
Olá, @nome,
Você poderá ﬁliar-se de forma on-line no endereço: http://www.psc.org.br/ﬁlie-se/
ou pessoalmente no diretório do seu município.
Na forma on-line você preencherá as informações requisitadas no formulário de
ﬁliação, após você deverá comparecer pessoalmente de porte de seu Título de Eleitor,
Comprovante de Residência e RG somente para assinar sua ﬁcha de ﬁliação.
Na forma pessoal, diretamente no diretório do seu município, você deverá preencher o
formulário de ﬁliação e apresentar seu Título de Eleitor, Comprovante de Residência e
RG para, em seguida, assinar sua ﬁcha de ﬁliação.

2

Como faço para saber qual o Diretório do meu Município?

3

Quero me candidatar pelo PSC?

Olá, @nome,
acesse nosso site e procure seu estado em nosso mapa do Brasil, lá você encontra
endereços e telefones, entre em contato para saber qual o endereço e telefone de seu
Diretório Municipal. Lembrando que, se não houver diretório em seu município você
pode procurar o mais próximo de sua cidade.

Olá, @nome,
inicialmente você irá veriﬁcar os seguintes requisitos: ter nacionalidade brasileira ou
ser naturalizado ; estar em pleno exercício dos direitos políticos, estar alistado na
Justiça Eleitoral, ter domicílio eleitoral na circunscrição há pelo menos um ano antes do
pleito, e ser ﬁliado ao partido há pelo menos seis meses antes da eleição.
Outra importante condição, é a idade mínima exigida para cada cargo, ao qual se deseja
Concorrer. A idade mínima é veriﬁcada na data da posse e são elas: dezoito anos para
Vereador, Vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual, Prefeito e
Vice-Prefeito, trinta anos para Governador e Vice-Governador, e trinta e cinco anos para
Concorrer a Presidente, Vice-Presidente e Senador. (Essa questão da idade mínima deve
ser modiﬁcada com a mini-reforma).
Importante lembrar que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade são
examinadas no momento do registro de candidatura pela autoridade judiciária eleitoral
competente.

4

Como montar um diretório em meu município?
Olá, @nome,
O PSC está representado em todo Brasil com diretórios estaduais em todas as capitais
brasileiras. Você que é ﬁliado e tem o interesse em montar um diretório do Partido
Social Cristão em seu município, informe-se no diretório estadual da sua região.
Para saber mais acesse nosso site, www.psc.org.br e procure seu estado em nosso
mapa do Brasil, lá você encontra endereço e telefone entre em contato para saber se
seu município tem limitações de abertura no seu estado.

RESPOSTA PARA AS

PERGUNTAS FREQUENTES

5

Como posso saber se estou filiado ao PSC?

6

O partido não incluiu meu nome na relação de filiados.
O que devo fazer?

Ola, @nome,
Você pode consultar a relação oﬁcial de ﬁliados dos partidos políticos
disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral ( http://www.tse.jus.br/). Se desejar
pode emitir a Certidão de Filiação Partidária. A informação sobre a ﬁliação ainda pode
ser obtida no diretório do PSC, da sua região, no cartório eleitoral responsável pelo
município no qual você se ﬁliou ou no Tribunal Regional Eleitoral do seu estado.

Olá,@nome,
Acesse o nosso site: http://www.psc.org.br/ e entre em contato com o diretório do seu
município. Caso não haja um em seu município procure o mais próximo da sua região.

7

Quero me desfiliar do partido, como faço?

8

Quero prestar serviço voluntário junto o PSC, como proceder?

Olá,@nome,
Poderia nos informar o motivo da sua requisição?
Para desligar-se você deve inicialmente fazer um comunicado escrito ao órgão de
direção municipal e posteriormente ao juiz da zona eleitoral onde for inscrito. Passados
dois dias da entrega da comunicação ao cartório eleitoral, o vínculo se extinguirá para
todos os efeitos. Não comunicada a desﬁliação à Justiça Eleitoral, o registro de ﬁliação
ainda será considerado, inclusive para o ﬁm de veriﬁcação da dupla ﬁliação.

Olá,@nome,
Todos os ﬁliados podem prestar serviços voluntários ao PSC, acesse nosso site:
http://www.psc.org.br/ procure o diretório da sua Cidade, e veriﬁque com qual serviço
você poderá nos ajudar.

