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Nova Jérsia

Requerimento para registo como eleitor
Escreva claramente em maiúsculas e a tinta. Toda informação é obrigatória salvo se assinalada como opcional.

1

Assinale todas as
caixas aplicáveis.

2

É cidadão dos EUA? o Sim o Não
(Se Não, NÃO preencha este formulário)

4

Apelido

5

Data de nascimento (DD / MM / AAAA)

7

Número da carta de condução de NJ ou Número de identificação
de não condutor da MVC

8
9
10
11
13

o Novo registo
o Alteração do nome
o Alteração de endereço o Atualização da assinatura

Clerk

Tem pelo menos 17 anos? o Sim o Não
(Se Não, NÃO preencha este formulário)

3
Nome
/

FOR OFFICIAL
USE ONLY

o Filiação em partido político
o Voto pelo correio

Registration #

Apelido do Meio ou Inicial Sufixo (Jr., Sr., III)

6

/

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Género (Opcional) o Feminino

Office Time Stamp

o Masculino

Se NÃO tem uma carta de condução de NJ ou uma identificação de não condutor da MVC,
indique os últimos 4 dígitos do número da segurança social. __ __ __ __

o “Juro ou afirmo que NÃO tenho uma carta de condução de NJ,uma identificação de não condutor da MVC, ou um número da segurança social.”
Endereço da residência (NÃO use uma Caixa Postal) Apart. Município (Cidade/Localidade) Condado
Estado Código Postal
Endereço postal (se diferente do endereço da residência) Apart.

Município (Cidade/Localidade) Condado

Último endereço registado para votar (NÃO use uma Caixa Postal) Apart.

Município (Cidade/Localidade) Condado

Nome anterior se estiver a fazer uma
alteração do nome

12

Deseja declarar uma filiação político-partidária?
(Opcional)

Estado Código Postal o by mail
o in person
Estado Código Postal Muni Code #
Party

Número de telefone durante o dia
(Opcional)
Endereço de e-mail (Opcional)

Ward

o Sim, o nome do partido é

. District

o Não, não pretendo filiar-me em qualquer partido político.

14 Pedido de Boletim de voto pelo correio para futuras eleições (Opcional)

o Desejo
	
receber um Boletim de voto pelo correio, para todas as eleições futuras, até solicitar o contrário por escrito
ao Gabinete do Funcionário do Condado.
o Enviem
	
o meu boletim de voto para o seguinte endereço se diferente do Endereço postal acima.
Endereço postal se diferente do indicado acima
Apart. Município (Cidade/Localidade) Estado Código Postal

Declaração - Juro ou afirmo que:
l Sou cidadão dos EUA
l Vivo no endereço acima indicado
l Tenho pelo menos 17 anos e compreendo
que não posso votar até atingir os 18 anos

lE
 starei a viver no estado e condado pelo
menos 30 dias antes da próxima eleição
l Não estou a cumprir uma sentença de prisão
em resultado de uma condenação por qualquer
crime de natureza penal ao abrigo das leis deste
ou de outro estado ou dos Estados Unidos.

Se o requerente não puder preencher este formulário, escreva em
maiúsculas o nome e o endereço da pessoa que preencheu este formulário.

Assinatura da pessoa que se regista:
Assine ou assinale e date nas linhas abaixo

Data

X

lC
 ompreendo que qualquer registo falso
ou fraudulento pode implicar a imposição
de uma multa até $15.000, pena de prisão
até 5 anos, ou ambas, nos termos do R.S.
19:34-1

/

/

(DD / MM / AAAA)

Nome
Data (DD / MM / AAAA)
Endereço

/

/

Instruções importantes para as secções 7, 8, 13 e 14

7) 	As pessoas que se registem enviando este formulário pelo correio e que se estejam a registar para votar pela primeira vez: Se não
apresentarem qualquer informação exigida na secção 7, ou se a informação que fornecerem não puder ser verificada, ser-lhes-á
solicitada uma CÓPIA de um documento de identificação com fotografia atual e válido, ou um documento com o seu nome e o endereço
atual no mesmo, para evitar terem de apresentar a identificação na secção de voto.
Nota: Os números de identificação são confidenciais e não podem ser divulgados por qualquer organismo governamental. Qualquer
pessoa que use esses números ilegalmente será objeto de sanções penais.
8) Se for sem-abrigo, pode preencher a secção 8 apresentando um ponto de contacto ou o local onde passa a maior parte do seu tempo.
13) 	Pode declarar uma filiação político-partidária ou pode declarar não estar filiado, independentemente de qualquer filiação partidária
anterior. Se for um votante anteriormente filiado que pretenda alterar a filiação político-partidária ou desfiliar-se, tem de preencher
este formulário, o mais tardar 55 dias antes das eleições primárias, de modo a votar na eleição para as primárias. O preenchimento
da secção 13 é OPCIONAL e não afeta a aceitação do seu requerimento de registo como eleitor.
14) 	Se deseja receber um Boletim de voto pelo correio, para todas as eleições futuras, assinale a caixa apropriada na secção 14.
Continuará a receber os Boletins de voto pelo correio, para todas as eleições futuras, até solicitar o contrário por escrito ao Gabinete
do Funcionário do Condado.

Necessita de mais informação? Assinale as caixas abaixo se pretender receber mais informação sobre:
o votar pelo correio
o trabalhar numa secção de voto
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o acessibilidade à secção de voto
o votar em caso de incapacidade, incluindo deficiência visual
o materiais eleitorais disponíveis nesta língua alternativa:

Informação de registo de eleitor de Nova Jérsia
Pode registar-se para votar se:

n For cidadão dos Estados Unidos.
n Tiver pelo menos 17 anos.*
n Se tornar residente do estado e do condado 30 dias antes da eleição.
nN
 ão estou a cumprir uma sentença de prisão em resultado de uma condenação por qualquer crime de
natureza penal ao abrigo das leis deste ou de outro estado ou dos Estados Unidos.
*Pode registar-se para votar se tiver no mínimo 17 anos mas não pode votar até atingir 18 anos.

Prazo para registo: 21 dias antes da eleição

O Comissário de Registo do Condado notificá-lo-á se o seu requerimento for aceite. Se não for aceite, será notificado sobre
como preencher e/ou corrigir o requerimento.

Perguntas? Consulte Elections.NJ.gov ou telefone gratuitamente para o número
1-877-NJVOTER (1-877-658-6837)
1 DOBRAR

DOBRAR

Importante: Imprima a 100% - NÃO REDUZA. Dobre conforme ilustrado para assegurar um envio
postal correto.
New Jersey

Voter Registration
You can register to vote if:

n You are a United States citizen
n You will be 18 years of age by the next election
n You will be a resident of the county 30 days before the election
n You are NOT currently serving a sentence, probation orparole because of a felony conviction

Registration Deadline: 21 days before an election

Your County Commissioner of Registration will notify you if your application is accepted.
If it is not accepted, you will be notified on how to complete and/or correct the application.
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