ANEXO ÚNICO – Declarações

a) Declaração assinada pelo candidato classificado atestando
não ter concluído qualquer curso de graduação;
b) Declaração de tempo de serviço do servidor;

c) Declaração emitida pelo órgão de origem do servidor, ou pelo
órgão onde ele está atualmente lotado, certificando que o mesmo
está em pleno exercício de suas atividades laborais no âmbito da
Prefeitura de Manaus, não estando em estágio probatório, nem
afastado seja por motivo de licença para interesse particular, nem
por cessão para outro órgão não integrante da estrutura do Poder
Executivo Municipal.
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DECLARAÇÃO

Declaro para fins de matrícula no Curso Sequencial de Formação
Específica em Administração Pública Municipal, promovido pela Prefeitura de
Manaus, por meio da Fundação Escola de Serviço Público (FESPM) e da
Universidade Federal do Amazonas, que não possuo curso de nível superior
completo.

Manaus,

de

de 2011.

____________________________________
(Assinatura do Candidato)
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DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

Para fins de inscrição no Curso Sequencial de Formação Específica em
Administração Pública Municipal, promovido pela Prefeitura de Manaus, por
meio da Fundação Escola de Serviço Público (FESPM) e pela Universidade
Federal
do
Amazonas,
declaramos
que
o
servidor
_______________________________________,
matrícula
Nº.___________________________conta
com
tempo
de
serviço
correspondente a _______anos, ______meses e _____dias, estando, portanto,
a ______anos, _____meses e _____dias de completar o tempo legal para sua
aposentadoria.
De igual modo, declaramos não constar em nossos registros a
tramitação de processo em nome do referido servidor, cujo objeto seja a
averbação de tempo de contribuição ou de serviço, oriundo de quaisquer outros
regimes de previdência.

Manaus,

de

de 2011.

____________________________________
(Assinatura e Carimbo do Chefe/Gerente de Gestão de Pessoas)
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DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de matrícula no Curso Sequencial de Formação
Específica em Administração Pública Municipal, promovido pela Prefeitura de
Manaus, por meio da Fundação Escola de Serviço Público (FESPM) e
Universidade
Federal
do
Amazonas,
que
o
servidor_________________________________________________________
_, matrícula Nº. _____________, está em pleno exercício de suas atividades
laborais, no âmbito deste órgão, não estando em estágio probatório, nem
afastado por motivo de licença para interesse particular, nem por cessão para
outro órgão não integrante da estrutura do Poder Executivo Municipal.

Manaus,

de

de 2011.

____________________________________
(Assinatura e Carimbo do Chefe/Gerente de Gestão de Pessoas)
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