DECLAR AÇ ÃO

______________________________________,

RG

nº________________,

declara para fim específico de contratação pelo Município de Chopinzinho, que
não fui demitido por justa causa ou em decorrência de processo administrativo
do serviço público Federal, Estadual ou Municipal, da administração direta ou
indireta, e que não me encontro respondendo a nenhum processo dessa
natureza.
Configurando-se

a

veracidade

da

declaração

prestada, como crime de falsidade ideológica.

Chopinzinho, PR, ____ de ______________________de 2018.

_____________________________
Assinatura

DECLAR AÇ ÃO

____________________________________,

RG

nº__________________,

declara para fim específico de contratação pelo Município de Chopinzinho, que
não recebo proventos de aposentadoria, por conta de regime geral de
previdência ou qualquer outro regime próprio de previdência em âmbito federal,
estadual ou municipal decorrentes de cargos, emprego ou função pública,
conforme artigo 40 da Constituição Federal e de serviço militar, conforme
artigos 42 e 142 da Constituição Federal.
Configurando-se

a

veracidade

da

declaração

prestada, como crime de falsidade ideológica.

Chopinzinho, PR, ____ de ______________________de 2018.

_____________________________
Assinatura

DECLAR AÇ ÃO

_________________________________, RG_________________, para fins
de contratação pelo Município de Chopinzinho, DECLARA que não exerce
outro cargo ou função pública, da União, dos Estados, dos Municípios, das
Autarquias, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista ou Fundações
instituídas pelo Poder Público, exceto quando houver compatibilidade de
horários, conforme inciso XVI, art. 37 da Constituição Federal.
Configurando-se

a

veracidade

da

declaração

prestada, como crime de falsidade ideológica.

Chopinzinho, PR, ____ de ______________________de 2018.

_____________________________
Assinatura

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

RG:

NOME:

CPF:

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO(S) DEPENDENTE(S)
NOME
REL.DE DEPENDÊNCIA DOCUMENTO IDENTIF.

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

VALOR

( ) Declaro não possuir bens

DECLARAÇÃO DO SERVIDOR
Declaro sob as penas de lei, que as informações aqui prestadas são
verdadeiras, autorizando a Administração a proceder a digitação das informações
constantes neste formulário, bem como as informações anuais posteriores que
atualizarão a presente, resguardando o sigilo destas.
Por ser a expressão da verdade, firmo a presente Declaração.
Chopinzinho, __ de ____________ de 2018.

______________________________________
Assinatura

