
EDITAL Nº. 05/2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO e o
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA,  no  uso  de  suas  atribuições,
tornam público  a  convocação  para  entrega  da  documentação dos  candidatos  classificados  no
Concurso Público SEJUC nº 001/2020 – Edital de homologação do resultado final e classificação,
de 29 de setembro de 2021.

1. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS
1.1 A convocação para a entrega dos documentos pessoais necessários à investidura no cargo terá a
seguinte ordem: dia, local, endereço e horário:

Dia: 11, 12, 16 e 17 de novembro de 2021
Local: Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania 
Endereço: AV: Getúlio Vargas, 8120 – São Vicente, Boa Vista - RR
Horário: 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00

1.2 O candidato deverá comparecer munido dos seguintes documentos:

1 Original e cópia ou cópia autenticada do diploma de graduação na área especifica, devidamente 
registrados pelo MEC, para o cargo inscrito (Diploma nível superior, Certificado de conclusão ensino 
médio ou certificado ensino fundamental/básico).

2 Original e copia ou copia autenticada do Titulo ou Residência médica na respectiva especialidade, se 
for o caso;

3 Original e copia da respectiva especialização, quando for requisito do cargo;
4 Original e cópia ou cópia autenticada do Histórico Escolar, para o cargo inscrito;
5 Original e cópia ou cópia autenticada do Registro Profissional no órgão competente da categoria;
6 Original e cópia ou cópia autenticada Carteira de Identidade;
7 Original e cópia ou cópia autenticada do Título de Eleitor;
8 Certidão do cartório eleitoral comprovando a quitação com as obrigações eleitorais (para fins de 

concurso público);
9 Original e cópia ou cópia autenticada da Certidão de casamento, se for o caso;
10 Original e cópia ou cópia autenticada da Certidão de nascimento dos filhos, se for o caso;
11 Certificado de reservista, de dispensa de incorporação ou outro documento de quitação com o serviço 

militar, para o sexo masculino;
12 Original e cópia ou cópia autenticada do Cartão PIS/PASEP;
13 Original e cópia ou cópia autenticada do Cartão CIC/CPF;
14 Original e cópia ou cópia autenticada de comprovante de residência: conta de energia elétrica, água ou 

telefone;
15 Duas fotos 3x4;
16 Fotocópia da última Declaração do Imposto de Renda ou de Declaração de isento;
17 Certidão Negativa da Receita Estadual – Secretaria Estadual da Fazenda;
18 Certidão Negativa de Antecedentes criminais da Justiça Federal de 1° e 2º grau nos quais residiu nos 

últimos 5 anos;
19 Certidão Negativa de Antecedentes criminais da Justiça Estadual de 1° e 2º grau nos quais residiu nos 

últimos 5 anos;
20 Certidão Negativa de ação Militar na Justiça Estadual de 1° e 2º grau de jurisdição;
21 Certidão Negativa de Antecedentes criminais da Polícia Federal dos estados nos quais residiu nos 

últimos 5 anos;
22 Certidão Negativa de Antecedentes criminais da Polícia Estadual dos estados nos quais residiu nos 

últimos 5 anos;
23 Declaração de bens conforme Anexo I;
24 Declaração de bens cônjuge conforme Anexo II;
25 Declaração de não ter sofrido sanção disciplinar conforme Anexo III;
26 Declaração de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas conforme Anexo IV;



27 Relação de dependentes para fins de Imposto de Renda, conforme Anexo V;
28 Relação de dependentes para fins Previdenciários, conforme Anexo VI;
29 Informações Bancárias para fins de depósito do salário, conforme Anexo VII.

1.3 A posse dos candidatos efetivar-se-á após a entrega de todos os requisitos exigidos no
item 1.2 e dentro do prazo disposto deste edital.
           1.4 Os requisitos necessários à investidura em cargo público constante do item 1.2 deste
Edital, deverá ser entregue pelos candidatos identificado com o nome do candidato, número de
RG da carteira de identidade e cargo.

1.5 A documentação constante no item 1.2 poderá ser entregue via procuração com poderes
específicos, com assinatura registrada em cartório.

 
2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 Será eliminado o candidato que:
2.1.1 não comparecer para a entrega da documentação;
2.1.2 deixar de apresentar os requisitos solicitados na forma do item 1.2;
2.1.3 não preencher algum dos requisitos exigidos no item 1.2, deste Edital, no prazo

de  30  (trinta)  dias  a  contar  da  nomeação,  implicará  na  eliminação  do  convocado,  salvo  nos
impedimentos amparados legalmente.

Boa Vista-RR, 09 de Novembro de 2021.

      
ANSELMO MENEZES GONÇALVES

Secretário de Estado da Gestão Estratégica e Administração

ANDRÉ FERNANDES FERREIRA
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania



ANEXO I – EDITAL Nº. 05/2021

DECLARAÇÃO DE BENS
     IDENTIFICAÇÃO

NOME:

CPF:                                                 

CARGO:                                                 

     DECLARAÇÃO
(    ) Declaro que não possuo bens
(    ) Declaro que possuo os bens e valores abaixo especificados:

DISCRIMINAÇÃO VALORES EM R$

OBSERVAÇÕES
Constitui crime de falsidade ideológica a omissão de declaração em documento público ou
a inserção de declaração falsa diversa da que devia constar, com o fim de alterar a verdade
sobre o fato, juridicamente relevante (art. 299, do Código Penal Brasileiro).

Boa Vista- RR, _____/______/_____ 

____________________________________
Assinatura do/da declarante



ANEXO II – EDITAL Nº. 05/2021

DECLARAÇÃO DE BENS – CONJUGE OU COMPANHEIRO (A)
     IDENTIFICAÇÃO

NOME:

CPF:                                                

     DECLARAÇÃO
(    ) Declaro que não possuo bens
(    ) Declaro que possuo os bens e valores abaixo especificados:
(    ) Declaro que não possuo cônjuge ou companheiro (a)

DISCRIMINAÇÃO VALORES EM R$

     OBSERVAÇÕES
Constitui crime o ou a inserção de declaração falsa diversa da que devia constar, com o fim
de  alterar  a  verdade  sobre  o  fato,  juridicamente  relevante  (art.  299,  do  Código  Penal
Brasileiro).

     Boa Vista- RR, _____/______/_____ 

_______________________________
Assinatura do/da declarante

_______________________________
Assinatura do/da servidor (a)



ANEXO I11 - EDITAL Nº. 05/2021

DECLARAÇÃO DE NÃO TER SOFRIDO PENALIDADES NO EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO PÚBLICA.

...................................................................................................,  classificado
em ................  colocação,  em Concurso  Público,  inscrito  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas
Físicas,  CPF,  sob  o  número  ................................,  residente  e  domiciliado  na
rua,   .....................................,  nº........,  Bairro,  .....................................
Município ......................................, declaro, sob as penas da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de
1983, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração,
em razão de provimento do Cargo Efetivo de .................................................................................,
que:

1. Estou em pleno gozo dos direitos políticos.

2. Não respondo por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal
de Contas da União, e Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de
Município.

3. Não fui punido em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de
qualquer esfera de governo, com decisão definitiva.

4. Não  fui  condenado  em  processo  criminal  por  prática  de  crimes  contra  a
administração Pública, capitulados no Título XI da Parte Especial do Código
Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2
de junho de 1992.

Boa Vista- RR, ........../......../...........

________________________________
Declarante



ANEXO IV – EDITAL Nº. 05/2021

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES    
PÚBLICAS

NOME:
CPF:                                                      
CARGO

DECLARA PARA FINS DE OCUPAÇÃO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO 
PÚBLICA NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO QUE:

____________________________________________________________________________

(    ) NÃO ACUMULA CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS.
(    ) ACUMULA LICITAMENTE O CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DE

NO/NA (denominação da instituição) ____________________________

COM O SEGUINTE HORÁRIODE TRABALHO:

1. De segunda à sexta-feira: das _________ às __________ horas;
2. De segunda à sexta-feira: das _________ às __________ horas e sábado das _____ às 

_____ horas; 

      Segunda-feira        das ______ às ______ h   das ______ às _______ h

Terça-feira             das ______ às ______ h   das ______ às _______ h

Quarta-feira           das ______ às ______ h   das ______ às _______ h

Quinta-feira           das ______ às ______ h   das ______ às _______ h

Sexta-feira             das ______ às ______ h   das ______ às _______ h

Sábado                  das ______ às ______ h   das ______ às _______ h

(    ) É APOSENTADO NO CARGO DE  _______________________________________

RECEBENDO OS PROVENTOS ATRAVÉS DO/DA _____________________________
DECLARO sob as penalidades legais que as informações aqui prestadas são 
verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.

RENOVAR ESTA DECLARACÃO SEMPRE QUE OCORRER ALTERACÃO
NOS DADOS ACIMA

 Boa Vista – RR, _________/ _________/ _____

___________________________________
Assinatura do/da declarante



ANEXO V – EDITAL Nº. 05/2021

DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA

NOME: 
___________________________________________________________________________

CADASTRO FUNCIONAL: (reservado à SEGAD) CPF Nº. ______________________ 
___________________________

SOLICITA  A  INCLUSÃO  DOS  DEPENDENTES  CONSTANTES  DO  QUADRO
ABAIXO, PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE:

DEPENDENTES:

1. NOME:__________________________________________________________
_____

DATA DE 
NASCIMENTO:______/_____/_____PARENTESCO:___________________
2. NOME:__________________________________________________________

_____
DATA DE 
NASCIMENTO:______/_____/_____PARENTESCO:___________________
3. NOME:__________________________________________________________

_____
DATA DE 
NASCIMENTO:______/_____/_____PARENTESCO:___________________
4. NOME:__________________________________________________________

_____
DATA DE 
NASCIMENTO:______/_____/_____PARENTESCO:___________________
5.  
NOME:_____________________________________________________________

DECLARO  sob  as  penalidades  legais  que  as  informações  aqui  prestadas  são
verdadeiras e de minha inteira responsabilidade, não cabendo a Fonte Pagadora
qualquer responsabilidade perante a fiscalização.
RENOVAR ESTA DECLARAÇÃO SEMPRE QUE OCORRER ALTERAÇÃO 
NOS DADOS ACIMA

  Boa Vista – RR, ________/________/________

________________________________________
(assinatura do/da declarante)

OBSERVAÇÃO:
Constitui  crime  de  falsidade  ideológica  a  omissão  de  declaração  em  documento
público ou a inserção de declaração falsa diversa da que devia constar, com o fim de
alterar a verdade sobre o fato, juridicamente relevante (art. 299, do Código Penal
Brasileiro)



ANEXO VI– EDITAL Nº. 05/2021

DESIGNAÇÃO DE DEPENDENTES PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS - IPERR
1. Dados do Servidor
Nome: Cadastro  Funcional  (Nº  Reservado  à

SEGAD)
Cargo: CPF:

Designa seu(s) dependente(s) para fins previdenciários, com fundamento na Lei Complementar nº 
054, de 31 de dezembro de 2001.

2. Dados dos Dependentes:
Nome do Dependente:                                                                  Parentesco:
Data de nascimento:                                                      Sexo: Masc. (   ) Fem. (    )
Nome do Dependente:                                                                   Parentesco
Data de nascimento:                                                       Sexo: Masc. (    ) Fem. (    )
Nome do Dependente:                                                                   Parentesco
Data de nascimento:                                                       Sexo: Masc. (    ) Fem. (    )
Nome do Dependente:                                                                   Parentesco
Data de nascimento:                                                       Sexo: Masc. (    ) Fem. (    )
Nome do Dependente:                                                                   Parentesco
Data de nascimento:                                                       Sexo: Masc. (    ) Fem. (    )

3.Fundamentação
Art. 12 da LC nº. 54 de 31 de dezembro de 2001.
São dependentes do segurado.
Art.  12.  São beneficiários  do Regime Próprio  de  Previdência  Estadual  na  qualidade  de
dependentes dos participantes, exclusivamente:
I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, ou equiparado, não emancipado,
menor de 21 anos ou inválido;
II  –  os  pais,  desde  que  comprovem  dependência  econômica  e  financeiramente  do
participante;
III – o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou invalido, desde
que comprove a dependência econômica e financeiramente do participante.
No caso de pensão por morte de conformidade com o art. 52, da LC nº 54/2001. A pensão
por morte será devida ao conjunto dos dependentes do participante que falecer, aposentado
ou não,  a  contar  da data  do óbito  ou da decisão judicial,  no caso de  morte  presumida
comprovada a permanente dependência econômica e financeira, quando exigida.
DECLARO  sob  as  penalidades  legais  que  as  informações  aqui  prestadas  são
verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.
RENOVAR ESTA DECLARAÇÃO SEMPRE QUE OCORRER ALTERAÇÃO NOS
DADOS ACIMA

Boa Vista – RR, ________/________/_______

___________________________________________
(assinatura do (a) declarante)



ANEXO VII– EDITAL Nº. 05/2021

Nº. DE CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO DE SALÁRIO

Nome do Servidor:

CPF: Telefone/Ramal:

Nome do Banco: Código do Banco:

Nº da Conta Corrente: Código da Agência:

     Obs: O Servidor deverá ser titular da Conta Corrente

Boa  Vista  -  RR,  _____/_____/____
__________________________________________________
                                                                                Assinatura do Servidor

Reservado à
SEGAD

Alterado por: Data: ____/ ___/ ___
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