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FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO 2020 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

NOME: SEXO: (   ) M      (   ) F 

RG: DATA DE EMISSÃO: ÓRGÃO EXPEDIDOR: 

TÍTULO DE ELEITOR Nº: SEÇÃO: ZONA: 

CPF: 

CTPS Nº: SÉRIE: 

CARTEIRA RESERVISTA: CATEGORIA: 

PIS/PASEP Nº: TIPO SANGUÍNEO/FATOR RH: 

REGISTRO PROFISSIONAL Nº: ÓRGÃO: 

CART. MOTORISTA:                                      DATA DE EMISSÃO:        /        /         CATEGORIA:                 VALIDADE:        /       / 

DATA DE NASCIMENTO:       /           / NATURALIDADE: UF: 

NOME DO PAI: 

NOME DA MÃE: 

ESTADO CIVIL:   (    ) CASADO(A)                 (    ) SOLTEIRO(A)                 (    ) UNIÃO ESTÁVEL                (    ) VIÚVO (A) 

                             (    ) SEPARADO(A) JUDICIALMENTE                              (    ) OUTROS 

NOME DO(A) ESPOSO(A) OU COMPANHEIRO(A): 

ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                        Nº: 

BAIRRO: CEP: ESTADO: MUNICÍPIO: 

TEL.RES.: TEL. COM.: CELULAR: 

E-MAIL: 

 
ESCOLARIDADE 

ALFABETIZADO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

ENSINO MÉDIO 

ENSINO TÉCNICO 

ENSINO SUPERIOR 

PÓS-GRADUAÇÃO 

(    ) 

(    ) COMPLETO 

(    ) COMPLETO 

(    ) COMPLETO 

(    ) COMPLETO 

(    ) COMPLETO 

  

(    ) INCOMPLETO 

(    ) INCOMPLETO 

(    ) INCOMPLETO 

(    ) INCOMPLETO 

(    ) INCOMPLETO 

 

SÉRIE:  ____________________________________ 

SÉRIE:  ____________________________________ 

CURSO:  ___________________________________ 

CURSO:  ___________________________________ 

CURSO:  ___________________________________ 

 

IDIOMAS:                                                                                                                                   (    ) LÊ         (    ) FALA       (    ) ESCREVE 

 

OUTROS CURSOS 

TÍTULOS INSTITUIÇÃO 
DATA DE 

CONCLUSÃO 
CH 
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DADOS FUNCIONAIS 

(    ) CONCURSADO (    ) CARGO COMISSIONADO (    ) SERVIÇO PRESTADO (    ) UNIÃO        (   ) CARTEIRA ASSINADA 

DATA DE ADMISSÃO: 

CARGO: FUNÇÃO: 

LOTAÇÃO DE ORIGEM: LOTAÇÃO ATUAL: 

 

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO: 

AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 

 

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS DE FAMÍLIA PARA FINS DE ACORDO COLETIVO 

SEQ. NOME COMPLETO DOS DEPENDENTES 
Dependentes considerados como encargos de família 

Número do 
CPF 

Data de 
Nascimento 

Relação de 
Dependência 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha 

inteira responsabilidade, não cabendo a Vossa Senhoria (fonte pagadora) qualquer responsabilidade 

perante a fiscalização. 

Sempre que ocorrer alteração nesta Declaração, a mesma deverá ser renovada. 

 
PLANO DE SAÚDE 

NOME DA EMPRESA DATA DE ADMISSÃO 

    

                                   

 

 
 

DATA:       /        /    

_______________________________ 
Assinatura  
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DECLARAÇÃO DE ENCARGOS DE FAMÍLIA PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA 

Em obediência a legislação do Imposto de Renda, venho através da presente informar-lhes que  
tenho como encargos de família, a(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s). 

SEQ. NOME COMPLETO DOS DEPENDENTES 
Dependentes considerados como encargos de família 

Número do 
CPF 

Data de 
Nascimento 

Relação de 
Dependência 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras e de minha inteira 

responsabilidade, não cabendo a Vossa Senhoria (fonte pagadora) qualquer responsabilidade perante a 

fiscalização. 

 

Data:_____/ _____/_____ 

 

Assinatura do Declarante:________________________________________________________________ 

 

Nome do Declarante:____________________________________________________________________ 

 

Endereço:______________________________________________________________________________ 

 

CEP: _____________  Cidade: _____________________________Estado:___________________________ 

 

Estado Civil: _____________________ Cart. Profissional: __________________ CPF: __________________ 

 

Telefone: _______________________ E-mail: ________________________________________________ 

 

 

Sempre que ocorrer alteração nesta Declaração, a mesma deverá ser renovada. 

    

                                   DATA:       /        /    

_______________________________ 
Assinatura  
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DECLARAÇÃO DE NÃO ACUMULAÇÃO DE CARGOS 

 
Eu, _______________________________________________ CPF: _______________ 

declaro, junto a Companhia Energética de Roraima – CERR, que não exerço qualquer 

cargo, emprego, ou função pública junto à administração pública direta, autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e 

sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, que seja 

inacumulável com a carreira de posse na mesma, em consonância com os incisos XVI e 

XVII do art. 37, da Constituição Federal. 

 
DECLARO, igualmente, que não recebo proventos de aposentadoria decorrente do     

Art. 40 ou dos Arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com a 

carreira empossada. 

 
DECLARO, mais, estar ciente de que devo comunicar a esse Órgão qualquer alteração 

que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda às determinações legais 

vigentes relativamente à acumulação de cargos, sob pena de instaurar-se o processo 

administrativo disciplinar de que tratam os artigos 133 e 148 da Lei 8.112/90. 

 
DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no      

Art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às suas penas, sem 

prejuízo de outras sanções cabíveis: 

 
DECLARO, por fim, que tomo ciência de toda a legislação supra referida. 
 
 

Boa Vista – RR, _____ de ___________________ de ______. 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura  
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Eu,__________________________________________________________________    

CPF N°__________________________ declaro que este envelope lacrado contém cópia da 

minha Declaração de Bens e Rendas e do respectivo comprovante de entrega à Secretaria da 

Receita Federal/MF, referente ao exercício de ________, ano-base ________, em cumprimento 

ao inciso VII do artigo 1°, da Lei n°8.730/93. 
 

Boa Vista - RR,_____ de _________________ de _______. 

 
_________________________________________________ 

ASSINATURA 

 
Obs.: Este envelope só poderá ser aberto pelo Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, por 
determinação judicial ou com autorização por escrito do declarante. 

 
 

LEI No 8.730, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993 – D.O. 11.11.1993 

         Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o exercício de cargos, empregos e 
funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá outras providências. 
 
         Art. 1º - É obrigatória a apresentação de declaração de bens, com indicação das fontes de renda, no 
momento da posse ou, inexistindo esta, na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, bem como no 
final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia 
ou afastamento definitivo, por parte das autoridades e servidores públicos adiante indicados: 
 (...) 
Art. 3° 
Parágrafo Único 
(...) 
b) infração político-administrativa, crime funcional ou falta grave disciplinar, passível de perda do mandato, 
demissão do cargo, exoneração do emprego ou destituição da função, além da inabilitação, até cinco anos, 
para o exercício de novo mandato e de qualquer cargo, emprego ou função pública, observada a legislação 
específica. 
 
Art. 4º Os administradores ou responsáveis por bens e valores públicos da administração direta, indireta e 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, assim como toda a pessoa que por força da lei, estiver sujeita à 
prestação de contas do Tribunal de Contas da União, são obrigados a juntar, à documentação correspondente, 
cópia da declaração de rendimentos e de bens, relativa ao período-base da gestão, entregue à repartição 
competente, de conformidade com a legislação do Imposto sobre a Renda. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.730-1993?OpenDocument

