
 
 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO                                                                                                                                     PSS SMOBI 001/2022 
 
 
 
 

NOME 
  

REGISTRO GERAL (RG) 

                                                 
 CPF 

     
 
 

2. DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

Sob as penas da Lei e em conformidade com o disposto no Art. 37, inciso XVI, da Constituição da República, e com as disposições 

da Lei n.º 11.175/2019DECLARO, para os devidos fins que:  

Não sou servidor(a) da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 

bem como empregado ou servidor de suas subsidiárias ou controladas, e, ainda, as pessoas de que trata o art. 42 da Lei 

Orgânica do Município de Belo Horizonte. 

Sou servidor(a) da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou 

empregado(a) ou servidor(a) de empresa subsidiária ou controlada pelos referidos entes federativos, nas hipóteses previstas 

no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República, desde que comprovada a compatibilidade de horários, nos termos do 

art. 6º da Lei Municipal nº 11.175/2019, ocupando o seguinte cargo/função, com a seguinte jornada: 

NOME 

 
 CPF 

 

OCUPANTE DO CARGO / FUNÇÃO 

                                                 
 JORNADA 

     

Em obediência à súmula vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, que: 

Não possuo qualquer vínculo, de parentesco ou de matrimônio, afim ou consanguíneo, até o terceiro grau, ou por adoção, 

com o Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador-Geral, Controlador-Geral, Subsecretários, Subcontrolador 

de Auditoria, Subcontrolador de Correição, Subcontrolador de Ouvidoria, ou qualquer outro ocupante de cargo de comissão 

ou função de confiança, de direção, chefia ou assessoramento, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder 

Executivo Municipal, bem como dos Vereadores ou de qualquer ocupante de cargo de direção, chefia e assessoramento da 

Câmara Municipal. 

Possuo os seguintes parentes em exercício de cargo em comissão, no âmbito da Administração Direta (Secretarias e 

demais órgãos) e Indireta (autarquias, fundações ou empresas) do Poder Executivo, ou no âmbito do Poder Legislativo do 

Município de Belo Horizonte: 

NOME 

 
 PARENTESCO 

 

OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO 

                                                 
 LOTAÇÃO 

     

NOME 

 
 PARENTESCO 

 

OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO 

                                                 
 LOTAÇÃO 

     

Caso tenha celebrado contrato com a administração municipal, com fundamento na Lei 11.175/19, declaro ter sido este, encerrado em 

período igual ou superior à 24 (vinte e quatro) meses a contar da presente data, salvo nas hipóteses previstas no inciso I do caput do 

art. 2º e no §1º do art. 9º. 

Sou sabedor que a inveracidade das declarações neste ato proferidas, acarretarão consequências jurídico-administrativas cabíveis e 

tornarão nulo de pleno direito o contrato administrativo firmado com a SMOBI. 

ASSINATURA 
 

 DATA 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO 
PROCESSO SELETIVOS SIMPLIFICADO - PSS 
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