EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE
TASSO FRAGOSO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
CONVOCA, os candidatos classificados no processo seletivo simplificado regido pelo
Edital n.º 001/2022, para comparecerem à Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos, localizado no Centro Administrativo, Avenida Santos Dumont, s/n,
Centro, nesta cidade de Tasso Fragoso/MA, das 08h00min às 12h00min e das
14h00min às 17h00min, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2022, para preencherem o
termo de declaração de não acúmulo de cargos públicos, em caso de acúmulo legal,
preencher o quadro de compatibilidade de horários, especificando horários e turnos das
jornadas de trabalho (modelo em anexo), estabelecido no subitem 7.1.7 do item 7 do
edital retromencionado.
O candidato que não comparecer no prazo determinado, deixar de atender os requisitos
elencados no item 7 do Edital n.º 001/2022, fica automaticamente impedido de ser
contratado.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE
TASSO FRAGOSO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE
FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

IGOR RIBEIRO SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Portaria GP n.º 001/2021
Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO OU ACUMULAÇÃO LÍCITA DE
CARGO/FUNÇÃO/EMPREGO PÚBLICO
Eu___________________________________________________________________
RG/órgão emissor________________________, CPF________________DECLARO,
com base no que dispõem os incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal
que, presentemente:
(
) Não exerço em acumulação remunerada qualquer outro Cargo, Emprego ou
Função Pública, no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal,
abrangendo autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista,
suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público.
(

) Exerço o(s) cargo(s) público(s), função(es) ou emprego(s) abaixo:

a) ___________________________________________________________________
cuja jornada de trabalho é de ____ às ___ horas, com uma carga horária semanal de
_______________
b)___________________________________________________________________
cuja jornada de trabalho é de ____ às ___ horas, com uma carga horária semanal de
______________
c) ___________________________________________________________________
cuja jornada de trabalho é de ____ às ____ horas, com uma carga horária semanal de
______________
Declaro, ainda, que tomei conhecimento do inteiro teor das normas acima
relacionadas e que estou ciente de que estarei sujeito às penalidades previstas
em Lei, caso venha a incorrer em acumulação ilegal, durante o exercício da função
para a qual fui contratado(a).
Tasso Fragoso/MA, ________ de fevereiro de 2022.

__________________________________________________
Assinatura do Declarante

