
 

 
COMUNICADO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2017 

 
DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO-RO 

 
            A Comissão Especial para a Coordenação e Acompanhamento deste Concurso 
Público, através dA Portaria 2791/2017 Gabinete do Prefeito de 01 de setembro de 2017, no 
uso de suas atribuições legais, torna público o presente COMUNICADO ao Edital do 
Concurso Público nº 001/2017, referente a DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. 
 

Conforme item 4 do edital: 
 

Para efeito de comprovação de residência, o candidato 
deverá anexar no ato de sua inscrição declaração 
constante do anexo V deste edital, com firma reconhecida 
em cartório. 
Deverá ainda o candidato, obedecendo os prazos previstos 
no Cronograma deste Edital, procedendo com a entrega da 
Declaração diretamente ao Setor de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Rio Crespo, e via sistema na área 
do candidato. O não envio da presente declaração via 
sistema ou não entrega no Departamento de Recurso 
Humanos, não validará a inscrição, não podendo ainda o 
candidato, reaver o pagamento, caso já tenha realizado. 

 
Ocorre que os candidatos estão enviando comprovantes de residência diferente do 

que exige o edital, como por exemplo: conta de luz, conta de internet, etc. Essses 
documentos não validam a inscrição, mesmo tendo sido efetuado o pagamento. É 
necessário cumprir o que especifica o edital, conforme transcrição acima em amarelo. 

Todos os candidatos que pagaram ou irão pagar o seu boleto de inscrição, devem 
enviar este documento ate o dia 28/10/2017, via sistema na área do candidato e 
fisicamente no RH da Prefeitura Municipal de Rio Crespo. 

A declaração que deve ser enviada, é esta abaixo que consta no anexo V do edital, 
que deve ser preenchida e autenticada em cartório: 

 
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA 

 
 

Eu, <nome completo sem abreviação>, portador (a) do RG nº <nº da carteira 

de identidade>, expedido em <data de expedição>, pelo <órgão expedidor>, 

inscrito(a) no CPF/MF  sob o nº <nº do cpf>, DECLARO para os devidos fins 

de comprovação de residência, sob as penas da Lei, que sou residente e 

domiciliado na <rua/avenida/etc, nº>, <conjunto, apto, bloco, etc>, BAIRRO 

<bairro>, CEP <cep>, na cidade de <cidade>, Estado <Estado>. 

Declaro ainda, estar ciente de que declaração falsa, acarretará na exclusão 

do Processo Seletivo, podendo ainda, implicar na sanção penal prevista no 

art. 299 do Código Penal, in verbis: 

 

“Art. 299” – Omitir, em documento público ou 
particular, declaração que nele deveria 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 o 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, se o documento é particular.” 

    

 

<Cidade>, ____ de ____________ de 20___. 

 

 

____________________________________ 

<nome completo do declarante> 

Com firma reconhecida no cartório 

 

 
 

 

 
Rio Crespo-RO, 26 de outubro de 2017. 
 
 

 


