
MUNICÍPIO DE JANAÚBA

:

CONCURSO PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

DECLARANTE:  _______________________________________________________________

CPF: _____________________________

RG: ___________________________

FILIAÇÃO:  _________ __________________________________________________________

____________________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: ______

ENDEREÇO: ________________

BAIRRO: _________________________

TELEFONES:  _________________________________________________________________

ESTADO CIVIL:  _______________________________________________________________

NOME DO CÔNJUGE: _________________________________________________________

CARGO A OCUPAR: ___________________________________________________________

DECLARO , para os fins de posse

(   ) não possuo parentes que trabalham no Município de Janaúba;

(   ) POSSUO os seguintes parentes que trabalham no Município de Janaúba:
Nome: ______________________
Nome: ______________________
Nome: ______________________

Assim sendo, considerando a Súmula

DECLARO TER CIÊNCIA de que

público, não é possível ter  cônjuge, companheiro ou parente

afinidade, até o 3o grau (compreendendo pais, avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, irmãos, tios,

sogros, padastros, pais dos sogros, avós dos sogros, enteados, bisnetos do cônjuge, cunhados)

seja(m) servidor(es) público (s)

assessoramento. 

Por ser a expressão da verdade, sob as penas da lei, assumindo as responsabilidades civis e

criminais, inclusive de devolução de valores recebidos,

Janaúba- MG,

_________________________________________

MUNICÍPIO DE JANAÚBA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 18.017.392/0001-67 

Telefone: 38 3821-4009 – Fax: 38 3821-4393 
Praça Dr. Rockert, n. 92 – Centro - CEP 39440-000 – Janaúba

SSite: www.janauba.mg. gov.br   -  Email: prefeitura@
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DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO , CONFORME SÚMULA VINCULANTE N

_______________________________________________________________

_____________________________ 

___________________________DATA:_____/_____/______  ÓRGÃO EXPEDIDOR

__________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______/______/_______ 

__________________________________________________

_________________________  CIDADE: _________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________________

para os fins de posse em cargo público do MUNICÍPIO DE JANAÚBA

possuo parentes que trabalham no Município de Janaúba;  

os seguintes parentes que trabalham no Município de Janaúba:
____________________________________________ Cargo: ________________
____________________________________________ Cargo: ________________
____________________________________________ Cargo: ________________

onsiderando a Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal

que, salvo a situação de os parentes terem sido aprovados por concurso

cônjuge, companheiro ou parente  na linha reta, colateral ou por

grau (compreendendo pais, avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, irmãos, tios,

sogros, padastros, pais dos sogros, avós dos sogros, enteados, bisnetos do cônjuge, cunhados)

(s) da Administração direta ou indireta em cargo de direção, chefia ou

Por ser a expressão da verdade, sob as penas da lei, assumindo as responsabilidades civis e

criminais, inclusive de devolução de valores recebidos, FIRMO a presente Declaração.

MG, _________/____________________/_________

_________________________________________ 
Assinatura do Declarante 

ESTADO DE MINAS GERAIS  

Janaúba - MG. 
Email: prefeitura@janaujanauba.mg. gov.br

CONFORME SÚMULA VINCULANTE N . 13 DO STF 

____________________________________________________________________ 

ÓRGÃO EXPEDIDOR: _________ 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

DE JANAÚBA-MG, que : 

os seguintes parentes que trabalham no Município de Janaúba:  
Cargo: _______________________ 
Cargo: _______________________ 
Cargo: _______________________ 

13 do Supremo Tribunal Federal - STF, 

, salvo a situação de os parentes terem sido aprovados por concurso 

na linha reta, colateral ou por 

grau (compreendendo pais, avós, bisavós, filhos, netos, bisnetos, irmãos, tios, 

sogros, padastros, pais dos sogros, avós dos sogros, enteados, bisnetos do cônjuge, cunhados) que 

da Administração direta ou indireta em cargo de direção, chefia ou 

Por ser a expressão da verdade, sob as penas da lei, assumindo as responsabilidades civis e 

FIRMO a presente Declaração. 

_________/____________________/_________ 

 


