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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM/RS  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

 

EDITAL Nº 08/2021 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA E DO FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 

DA CONDUTA SOCIAL, REPUTAÇÃO E IDONEIDADE – CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

 

O Sr. Luciano Libório Baptista Orsi, Prefeito Municipal de Campo Bom, por este Edital, torna pública a presente 
divulgação para informar o que segue: 

 

1. Altera-se no item 12. FASE IV – DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, REPUTAÇÃO E IDONEIDADE, 
no subitem 12.2, a alínea “n”, passando a ser conforme segue e não como constou: 

 

n) Comprovação de endereço por meio de entrega de cópias de conta de luz, de água, de telefone ou de 
IPTU, em nome do candidato, ou declaração de que o candidato reside no endereço indicado, que deverá 
estar assinada pelo declarante, conforme modelo ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE 
TERCEIROS. 

 

 

2. Altera-se no FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, REPUTAÇÃO E IDONEIDADE, 
item 10. CHECK-LIST DE DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENTREGUES, o documento abaixo: 

 

(...) 

(  ) Comprovação de endereço por meio de entrega de cópias de conta de luz, de água, de telefone ou de 
IPTU, em nome do candidato, ou declaração de que o candidato reside no endereço indicado, que deverá 
estar assinada pelo declarante, conforme modelo ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE 
TERCEIROS; 

 
 

Campo Bom, 22 de fevereiro de 2021.  

 

Luciano Libório Baptista Orsi  

Prefeito Municipal 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA DE TERCEIROS 

 

Eu, ______________________________________________________________________________________, 

(nome do morador com comprovação de residência), CPF nº _________________________________, RG nº 

____________________________________, DECLARO para comprovação de residência, sob as penas na Lei 

(art. 2º da Lei 7.115/83), que ____________________________________________________________________ 

(nome do candidato), CPF nº ________________________________, RG nº ____________________________, 

é residente e domiciliado no endereço: ____________________________________________________________ 

_____________________________________ e não possui comprovante de residência em seu nome. 

 

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção penal prevista no 

art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: “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.” 

 

Campo Bom, _______ de ____________________ de 2021. 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 
 

*Anexar cópia do documento oficial com foto do declarante e cópia do comprovante 
 de residência em nome do declarante. 
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