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CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2022 
Edital de Abertura n.° 01/2022 

ANEXO III 
AUTODECLARAÇÃO 

À COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS  
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome 
RG 
CPF 
rçargo 

retendido 

ÓrgãoExp.  
Fone 	_L )  

N°  de inscrição 
E-mail 

Desejo participar da reserva de vagas destinadas ao índio, tomando ciência do contido no Edital de abertura. 

Declaro-me: ( ) Índio 

DECLARO que desejo me inscrever no Concurso Público do Município de Japorâ/MS, para concorrer às 
vagas destinadas ao sistema de cotas para índios conforme Edital 01/2022. DECLARO ainda estar ciente que 
informações prestadas e que não correspondam à verdade dos fatos implicarão no cancelamento da 
inscrição, em caso de aprovação, e instauração do correspondente processo, conforme o Art. n° 299 do 
Código Penal. 
DECLARO conhecer e aceitar todas as regras estabelecidas no Edital. Por fim, DECLARO concordar com a 
divulgação de minha condição de optante pelo sistema de cotas para índios. 

 

de 	de 2022. 

 

     

Assinatura do Candidato 
FALSIDADE IDEOLÓGICA 

Código Penal - Art. 299. Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 
sobre fato juridicamente relevante. 
Pena. Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa, se o 
documento é particular.  
Parágrafo Único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do emprego público, ou se a falsificação ou 
alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 
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CONCURSO PÚBLICO N.° 01/2022 
Edital de Abertura n.°  01/2022 

ANEXO IV - REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 

REALIZAÇÃO DA  PROVA 	 

Ã COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSO PÚBLICO 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome: 
CPF: 

  

 

argo Pretendido: 

  

Deseja participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme previsto no 
Decreto Federal n.° 3.29811999 

)Não 	 ( )Sim 

Tipo da Deficiência: ( 	) Física 	( 	) Auditiva 	( 	) Visual 
	

Mental 	( 	) Múltipla 

Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)? 
)Não 	 ( )Sim 

Em caso positivo, especificar: 

de 	 de 

Assinatura do candidato 

O requerimento deverá estar acompanhado de laudo médico e/ou parecer emitido por especialista da área de sua 
deficiência. 
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