
 

CONCURSO PÚBLICO DE AGENTE PENITENCIÁRIO

“...art.299, do Código Penal Brasileiro – Omitir em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração f

de que deveria ser inscrita, com o fim 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

DECLARO através do presente Termo de Declaração, nos termos do art. 22, da Lei nº. 

9.826, de 14 de maio de 1974, para fins de nomeação e posse no cargo de Agente 

Penitenciário, que possuo os seguintes bens e valores que constituem o meu patrimônio 

abaixo especificado; 

NOME:      
RG:  Órgão Expedidor: 

CPF:  PIS/PASEP Nº:

Endereço:  

  Complemento: Bairro:  

E-mail:  

a) (  ) Não possuo bens e valores patrimoniais.

b) ( ) Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro abaixo 

(imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações ou quaisquer outros bens e 

valores localizados no País ou no exterior).

DISCRIMINAÇÃO DE BENS E VALORES

 

 

 

 

 

 

TOTAL (valor aproximado) 

 

Fortaleza – Ceará, aos _________ de _____________________ de 2021.

__________________________________

 

Coordenadoria de Gestão de Pessoas - COGEP 

CONCURSO PÚBLICO DE AGENTE PENITENCIÁRIO 

Omitir em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração f

de que deveria ser inscrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante.”

TERMO DE DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

através do presente Termo de Declaração, nos termos do art. 22, da Lei nº. 

9.826, de 14 de maio de 1974, para fins de nomeação e posse no cargo de Agente 

Penitenciário, que possuo os seguintes bens e valores que constituem o meu patrimônio 

Órgão Expedidor:  Data de Emissão:  

 

Estado Civil:

                    PIS/PASEP Nº: 

Município/Estado 

Telefone: 

bens e valores patrimoniais. 

) Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro abaixo 

(imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações ou quaisquer outros bens e 

valores localizados no País ou no exterior). 

NAÇÃO DE BENS E VALORES 

Ceará, aos _________ de _____________________ de 2021. 

__________________________________

ASSINATURA 
Omitir em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa 

de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante.” 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

através do presente Termo de Declaração, nos termos do art. 22, da Lei nº. 

9.826, de 14 de maio de 1974, para fins de nomeação e posse no cargo de Agente 

Penitenciário, que possuo os seguintes bens e valores que constituem o meu patrimônio 

Estado Civil: 

                     

Nº 

) Integram meu patrimônio os bens e valores discriminados no quadro abaixo 

(imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações ou quaisquer outros bens e 

VALOR EM R$ 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 


