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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 – I 
= ABERTURA DE PRAZO PARA REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA 

REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA POR MOTIVOS DE CRENÇA RELIGIOSA = 

 

 

SILVIO GABRIEL, Prefeito do Município de Rosana, Estado de São Paulo, no uso de 

suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal 970/2007, abre prazo para os 

candidatos requerem alteração da data de realização da prova didática por motivos 

de crença religiosa, nos seguintes termos: 

1. Fica aberto o prazo para os candidatos que foram convocados para realização da 

prova didática após as 18h00 do dia 20/12/2019 (Sexta-Feira) no dia 21/12/2019 

(Sábado), requererem a alteração da data de aplicação por motivos de crença religiosa. 

2. O Requerimento deve ser realizado nos moldes do Anexo I deste Edital, e 

encaminhado para o e-mail valedonoroeste@gmail.com até o dia 19/12/2019. 

3. Junto ao Requerimento deve ser anexada de forma digitalizada uma Declaração 

emitida pelo Pastor ou Autoridade Religiosa correlata, atestado que a o candidato é 

membro da igreja/ Associação Religiosa, com firma do emitente reconhecida por Tabelião. 

4. A Declaração referida do item 3 deve conter todos os dados a igreja/Associação 

Religiosa, inclusive endereço e CNPJ, bem como todos os dados do emitente e a prova 

de vínculo do emitente com a igreja/Associação Religiosa. 

5. No dia 20/12/2019 será divulgado exclusivamente no site www.valespe.com.br o 

resultado dos pedidos. 

6. Os candidatos que tiverem seus pedidos atendidos estarão automaticamente 

convocados a se apresentarem às 14h30min do dia 22/12/2019 para a realização da 

prova didática, no mesmo endereço constante da primeira convocação, entregando a 

Declaração original para ser arquivada. 

 

 

Rosana/SP, 17 de dezembro de 2019. 

 

 

SILVIO GABRIEL 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – MODELO DE REQUERIMENTO  

 
 

REQUERIMENTO ALTERAÇÃO DA DATA POR MOTIVOS DE CRENÇA RELIGIOSA 
LEI MUNICIPAL 970/2007 

 
À VALESPE CONCURSOS 

 

Nome do candidato: 

____________________________________________________________________ 

 Cargo: 

__________________________________________________________________________  

Fui convocado para realização da prova Didática no dia ___/____/2019. 

Venho requerer a alteração da data da realização da prova didática, nos moldes previstos na 

Lei Municipal 970/2007 por motivos de crença religiosa. 

Neste ato junto a Declaração emitida pelo Pastor ou Autoridade Religiosa correlata, com 

firma reconhecida por Tabelião, contendo todos os dados a igreja/Associação Religiosa, 

como endereço e CNPJ, bem como todos os dados do emitente e a prova de vínculo do 

emitente com a igreja/Associação Religiosa, onde se atesta que sou membro regular da 

______________________________________________________________. 

Declaro ainda que estou ciente que caso minha solicitação seja deferida, que estou 

automaticamente convocado para me apresentar as 14h30 do dia 22/12/2019 no mesmo 

endereço de minha primeira convocação. 

Declaro por fim, sob as penas da lei, ser verdadeiras as informações prestadas.  

Nestes Termos Espera Deferimento. 

 

_______________, _____ de _______________ 2019. 

 

________________________________________________ 

 

Assinatura 


