
DECLARAÇÃO PARA FINS DE POSSE EM CARGO PÚBLICO 

 

Eu, ____________________________________________, portador (a) da cédula de identidade n° 

_____________________, CPF n° _______________________, aprovada e convocada para assumir 

a vaga do cargo _______________________________________ do Concurso Público n° 01/2019 da 

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste, para fins de posse no cargo descrito DECLARO: 

 

1. ( ) Que não possuo bens e valores a declarar;  
2. ( ) Que possuo os bens e valores relacionado(s) abaixo: 
 
Descrição* Valor R$  Quitado 
  (  ) SIM (  ) NÃO 
  (  ) SIM (  ) NÃO 
  (  ) SIM (  ) NÃO 
  (  ) SIM (  ) NÃO 

(*Bens móveis e imóveis) 
 
3. Não estar em acúmulo de cargo, emprego público e/ouaposentadoria nos termos do art. 37 

da Constituição Federal; 
 
4. Que não participo de gerência ou administração de empresa privada ou de sociedade civil, 

nem exerço o comércio na qualidade de acionista majoritário;  
 
5. Que nunca fui demitido(a) ou destituído(a) em razão de processo administrativo disciplinar 

do serviço público federal, estadual ou municipal, da administração direta ou indireta, nos 
últimos cinco anos, e que não me encontro respondendo a nenhum processo dessa 
natureza; 

 
6. Não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função 

pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão 
público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal; 

 
7. Declaro que possuo disponibilidade para cumprir a carga horária exigida para o cargo para o 

qual estou sendo nomeado; 
 
8. Que não participo de gerência ou administração de empresa privada ou de sociedade civil, 

nem exerço o comércio na qualidade de acionista majoritário; 
 
9. Declaro que as informações prestadas por mim são verdadeiras, ciente de configurando-se 

a não veracidade da declaração prestada, como crime de falsidade ideológica, do Código 
Penal. 

 

 

 

Local__________________________, __________ de __________________ de 2020. 

 

 

___________________________________ 

Nome: 

RG:  

(RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO) 


