MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 8ª REGIÃO MILITAR
(Gov das Armas Prov do PA/1821)
(REGIÃO FORTE DO PRESÉPIO)

TERMO ADITIVO Nº 002-SSMR/8, DE 03 DE AGOSTO DE 2021
AO AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 003-SSMR/8, DE 30 DE JULHO DE 2021
(OFICIAL MÉDICO, FARMACÊUTICO, DENTISTA e VETERINÁRIO TEMPORÁRIO)
O COMANDANTE DA 8ª REGIÃO MILITAR, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, e considerando que o Anexo “H” do Aviso de Convocação n.º 003-SSMR/8, de 30 de
julho de 2021, foi publicado com incorreção, no que tange ao tempo de serviço militar anterior, resolve
retificar o Aviso de Convocação nº 003-SSMR/8, de 30 de julho de 2021.
O Anexo “H” do Aviso de Convocação n.º 003-SSMR/8, de 30 de julho de 2021, passa a vigorar
com a seguinte redação:
ANEXO “H”
DECLARAÇÃO DE VOLUNTARIADO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR COMO
OFICIAL TÉCNICO TEMPORÁRIO
1. Eu, _____________________________________________________________________,
Identidade nº ________________, CPF nº ____________________, nascido(a) aos _____ dias do mês de
_____________ do ano de _________, filho(a) de ____________________________________________ e
de

____________________________________________________________________,

domiciliado(a)

residente

no

endereço:

________________________________________________________________________,
__________________________,

CEP:

________________,

e

na

bairro
cidade

de

______________________________, UF: ________, declaro que sou voluntário(a) para o Estágio de Serviço
Técnico, na cidade para a qual for designado, pelo período de 01 (um) ano, como Oficial do Exército Brasileiro,

sujeitando-me, se for aceito (a), a todos os deveres e obrigações militares previstos na legislação em vigor,
e conhecedor (a) que poderei obter, dependendo da existência de vaga e do meu desempenho profissional,
prorrogações anuais, não ultrapassando o período de 8 (oito) anos, contado, para isso, todo o tempo que
tenha de serviço nas Forças Armadas anteriormente.
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2. Declaro, também, para todos os fins, serem verídicas as informações fornecidas, ciente da
responsabilidade criminal prevista nos Artigo 299 e 304 (falsidade ideológica) do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e Artigo 312 (falsidade) do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro
de 1969 - Código Penal Militar (CPM).
_________________, _____, _____/_____/2021

_________________________________
(Assinatura do(a) candidato(a))

Belém-PA, 03 de agosto de 2021.

Gen Div MAURÍLIO MIRANDA NETTO RIBEIRO
Comandante da 8ª Região Militar
Por delegação:

MARCELO MARQUES DA SILVA BRUN - Cel
Chefe do Estado Maior da 8ª Região Militar

