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ANEXO I 

DOCUMENTAÇÃO 

I - Para servidores Ativos: 

 

a) Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, 
com fotografia; 

b) Carteira de Trabalho - CTPS; 

c) Cadastro nacional de pessoa física (CPF); 

d) Comprovante de residência atualizado (emitido há menos de 90 dias); 

e) Comprovante de registro em órgão de classe, quando se tratar de profissão 
regulamentada; 

f) Certidão de nascimento ou casamento; 

g) Documento de identificação com fotografia e CPF do Cônjuge, quando 
houver; 

h) Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos ou inválidos de 
qualquer idade que viva sob sua dependência, quando houver; 

i) Documento de identidade reconhecido legalmente em território nacional, com 
fotografia, ou certidão de nascimento dos dependentes legais, se houver, e 
documento que comprove legalmente a condição de dependência; 

j) Comprovante de escolaridade dos dependentes até 14 (catorze) anos, se for 
o caso; 

k) Certidão de Tempo de Contribuição, ou, extrato previdenciário, do período 
anterior a admissão no cargo que exerce, quando for o caso; 

l) Preencher e assinar o Formulário de Recadastramento do Servidor Público 
Municipal, conforme modelo anexo II deste decreto; 

m) Preencher e assinar a declaração de atualização de cadastro, conforme 
modelo anexo III deste decreto; 

n) Não havendo período de contribuição, anterior a admissão no cargo em que 
exerce, deverá o servidor atestar a informação através de declaração, 
conforme modelo anexo IV deste decreto; 

o) Declaração de União Estável (reconhecido em Cartório), conforme modelo 
anexo V deste decreto, quando for o caso. 
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ANEXO II 

FICHA CADASTRAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS 

DADOS PESSOAIS 

MATRÍCULA NOME                       

   

MÃE PAI 

DATA NASCIMENTO NATURALIDADE NACIONALIDADE ESTADO CIVIL  

      

 SEXO 

(      ) M       (    ) F 

  POSSUI DEFICIÊNCIA 

(          ) Sim           (       ) Não 

 TIPO DE DEFICIÊNCIA 

   

DOCUMENTOS 

CPF(MF) RG   ÓRGÃO EMISSOR                DATA EMISSÃO PIS/PASEP 

          

TÍTULO ELEITOR          ZONA                SEÇÃO  CTPS SÉRIE DATA EMISSÃO  CNH Nº                         CATEGORIA 

         

ENDEREÇO 

LOGRADOURO N° 

COMPLEMENTO BAIRRO CEP 

CIDADE UF TELEFONE CELULAR 

E-MAIL 

DADOS FUNCIONAIS 

ENTIDADE 

DATA ADMISSÃO TIPO SERVIDOR ÓRGÃO DE CESSÃO 

 (   ) Efetivo   (  ) Afastado   (   ) Cedido  

CARGO CONCURSO CARGO/FUNÇÃO QUE EXERCE ATUALMENTE 

  

GRAU DE INSTRUÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO/GRADUAÇÃO 

  

DADOS BANCÁRIOS 

BANCO AGÊNCIA CONTA 

   

DEPENDENTES 

NOME DO DEPENDENTE 1 DATA DE NASCIMENTO 

  

SEXO: M (      )   F (     ) CPF RG 

   

NOME DO DEPENDENTE 2 DATA DE NASCIMENTO 

  

SEXO: M (      )   F (     ) CPF RG 

   

NOME DO DEPENDENTE 3 DATA DE NASCIMENTO 

  

SEXO: M (      )   F (     ) CPF RG 

   

NOME DO DEPENDENTE 4 DATA DE NASCIMENTO 

  

SEXO: M (      )   F (     ) CPF RG 

   

   DATA DO RECADASTRAMENTO 

__________________________________________________                                      

Assinatura do Servidor Público  

   Visto do Diretor  Executivo do IPMS 

__________________________________________________  

Servidor Responsável pela análise dos dados  
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO 

 

 

Eu, _________________________________________, brasileiro(a), portador 

do RG nº ______________________________________, e do CPF(MF) nº 

________________________, residente e domiciliado(a) 

_______________________________________________________________, 

ocupante do cargo de ______________________________________________, do 

quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Seringueiras, DECLARO que 

informarei ao IPMS, a título de atualização do meu cadastro funcional, sempre que 

mudar de endereço, telefone, e-mail e alteração do número de dependentes, alteração de 

estado civil, assim como, qualquer outra informação relevante à manutenção da 

atualização contínua do meu cadastro funcional. 

 

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente 

declaração. 

 

Seringueiras-RO, ____ de ________________ de _______ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Assinatura do Servidor 
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ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERÍODO CONTRIBUTIVO  

 

 

 

 

 

Eu, _________________________________________, brasileiro(a), portador 

do RG nº ______________________________________, e do CPF(MF) nº 

________________________, residente e domiciliado(a) 

_______________________________________________________________, 

ocupante do cargo de ______________________________________________, do 

quadro de servidores municipais de Seringueiras, DECLARO que não possuo tempo de 

contribuição previdenciária, anterior a minha admissão no cargo atual. 

 

Sendo o que havia a declarar e por ser a expressão da verdade, firmo a presente 

declaração. 

 

Seringueiras-RO, ____ de ________________ de _______ 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Assinatura do Servidor 
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Anexo V 

 

DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

 

Eu,________________________, nacionalidade:_____________, Estado 

civil:________________, profissão:_________________, portador da Carteira de 

Identidade nº______________________, órgão expedidor____________, emitida 

em____________, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o 

nº___________________, e________________________, 

nacionalidade:_______________, estado civil:______________, 

profissão:_____________________, portadora da Carteira de Identidade 

nº__________________, órgão expedidor__________, emitida em____________, 

inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob o nº_________________, ambos domiciliados 

nesta cidade e residente na _______________________________________, 

n°__________, Bairro:_______________,CEP_____________, juridicamente capazes, 

DECLARAMOS, cientes das penalidades legais, que convivemos em UNIÃO 

ESTÁVEL desde _____/_____/_____, de natureza familiar, pública e duradoura com o 

objetivo de constituição da família nos termos dos artigos 1723 e seguintes do Código 

Civil. Assim sendo, por ser o aqui declarado a mais pura expressão da verdade, 

assinamos esta Declaração para que surta seus efeitos legais. 

 

 

Seringueiras-RO, _____ de ___________ de _______. 

 

 

 

______________________________________ 

1º Declarante 

 

 

_______________________________________ 

2º Declarante 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1)NOME:__________________________________________ 

RG:___________________ CPF:_______________ 

 

TESTEMUNHAS: 

1)NOME:__________________________________________ 

RG:___________________ CPF:_______________ 
 

PARA CARTÓRIO: reconhecimento de firma somente POR VERDADE.  


