
 

 

FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES 

DADOS PESSOAIS 

01. Nome:  

02. CI/RG:  03.Exp.:  04. CPF:  05. Sexo: [    ] M    [    ] F 

06. Estado Civil: [    ] Solteiro  [    ] Casado   [   ] Divorciado [   ] Viúvo [    ] Outro:    

07. Data de Nascimento: 
 
/ / 

 

_ 

08. Naturalidade: 
 

09. UF: 
 

10. Telefone: ( )      -     11. E-mail:  

12. Endereço Completo:  

 

13. Grau de Instrução: 

 

 

[      ] Ensino fundamental  incompleto  

[      ] Ensino fundamental completo 

[      ] Ensino médio incompleto  

[      ] Ensino médio completo 

[      ] Graduação 

[      ] Pós-graduação 

[      ] Mestrado 

[      ] Doutorado 

14. Conta Bancária: 001 – Banco do Brasil AG:                  C/C: 

 003 – Banco Bradesco AG: C/C: 

DADOS FUNCIONAIS 

15. Data de admissão:   / /  Vinculo: [    ] Efetivo [    ] Comissionado [    ] Contrato 

16. Divisão: (secretaria)  

17. Subdivisão: (programa)  

18. Cargo:  

19. Possui outro cargo público: [  ] SIM   [  ] NÃO 

20. Caso positivo, qual cargo e esfera: 
[ ] União [  ] Estado [ ] Município 

Onde?    

 
 

21. Em caso negativo ao item 19, ou seja, não tendo outro vínculo, assinar a declaração abaixo: 

 

Declaração da Ausência de Acúmulo de Cargo, Função em Emprego na Administração Pública 

 

Declaro, por meio do presente, que não EXERÇO OU NÃO ACÚMULO ILEGALMENTE cargo, função ou emprego público junto à administração 

pública direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou 

indiretamente pelo poder público, de conformidade com os incisos XVI e XVII do art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

 

 
 

Assinatura do Servidor(a) 

 
  

Declaro para os devidos fins que as informações aqui prestadas são verdadeiras(assinatura servidor por extenso). 

Lajeado – TO,  /  / 2021. 

DATA E ASSINATURA 

 _____ / __/ 2021 
 
 

 

Assinatura do(a) Servidor(a) 

 

 
 

 

Visto do Responsável Pelo Atendimento 



 

 

DECLARAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO OU NÃO DE OUTRO CARGO, EMPREGO OU 

FUNÇÃO PÚBLICA 

 

Nome: 

RG nº: CPF nº: 

Cargo: 

Declaro, junto ao Município de Lajeado-TO, Estado Tocantins, sobas penas da Lei de e responsabilidade 

funcional, que: 

(      ) Não exercer, nem encontro em disponibilidade, em gozo  de aposentadoria, em licença para tratar de 

interesse particular ou suspensão contratual, nem ocupo nenhum outro cargo, emprego ou função pública 

neste Estado ou nos seus Municípios, na União, no Distrito Federal, em outro Estado da federação ou seus 

Municípios, abrangendo a Administração Direta e Indireta. 

(   ) Exercer cargo, emprego ou função pública; Encontro-me em disponibilidade, em gozo de 

aposentadoria, em licença para tratar de interesse particular ou suspensão contratual no cargo, emprego ou 

função pública mencionados abaixo: 

 

Cargo/Emprego/Função Órgão Município Carga Horaria Turno 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Lajeado-TO, _____/______/______                _____________________________________________ 

                                                                 Assinatura por extenso 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE POSSE EM CARGO PÚBLICO 

 

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

Nome: 

RG Nº: CPF nº: 

Cargo: 

1. DE BENS  

Para fins de posse em cargo público no Município de Lajeado-TO, nos termos do Art. 1º, inciso VII, da Lei 

Federal nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, que nesta data, possuo os seguintes bens patrimoniais: 

(     )Não possuo bens e valores a declarar; 

(     )Possuir os bens e valores relacionados a baixo; 

(     )Possuir bens e/ou valores, conforme Declaração em anexo. 

DISCRIMINAÇÃO(*) VALOR R$ QUITADO 

  (   ) SIM  (    ) NÃO 

  (   ) SIM  (    ) NÃO 

  (   ) SIM  (    ) NÃO 

  (   ) SIM  (    ) NÃO 

(*) Informar bens imóveis e veículos. 

2. DE INSCRIÇÃO NO PIS/PASEP 

(     ) Inscrição nº. ______________________________________ (    )PIS   (    )PASEP 

(     ) Não possuo inscrição no PIS/PASEP. 

 

3. Declaro ainda, em concordância com as legislações funcionais que: 

I- Não participo de gerência ou administração de empresa privado ou de sociedade civil, nem exerço 

o comercio na qualidade de acionista majoritário; 

II- 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 encontro respondendo a nenhum processo dessa natureza. 

 

(     ) Declaração de Imposto de Renda – DIRPF (último ano declarado), em anexo.    

 

Lajeado-TO, ______/______/_______               ____________________________________________     

                                                                              Assinatura por extenso                                                                                                                     


