(Av Conv SvTT Nº 004-SSMR/8, de 30 de julho de 2021 – Seleção de OTT)

ANEXO “G”
GUARNIÇÕES ONDE DESEJA CONCORRER
1. Eu, __________________________________________________, Identidade nº ________________, CPF nº
____________________, nascido(a) aos _____ dias do mês de _____________ do ano de _________, filho(a)
de __________________________________________________________________________________ e de
________________________________________________________, residente e domiciliado(a) no endereço:
___________________________________________________, bairro __________________________, CEP:
________________, na cidade de _____________________________, UF: ________, pelo presente termo,
declaro ser voluntário(a) a prestar o serviço militar voluntário na área de jurisdição da 8ª Região Militar, dentre
as cidades abaixo relacionadas, na seguinte ordem de prioridade:
CIDADE
Belém-PA
Altamira-PA
Itaituba-PA
Marabá-PA
Santarém-PA
Tucuruí-PA
São Luís-MA
Imperatriz-MA
Macapá-AP

PRIORIDADE

2. Declaro conhecer perfeitamente as condições constantes do Aviso de Convocação nº 004/SSMR-8/2021 e que
o atendimento às prioridades definidas por mim está condicionado, preferencialmente, às necessidades do
serviço, em razão da natureza militar da atividade.
_________________, _____, _____/_____/2021

_________________________________
(Assinatura do(a) voluntário(a))
Obs:
1) deve ser ordenado apenas a(s) cidade(s) onde o voluntário deseja concorrer para a vaga, ordenando da 1ª
até a 9ª opção;
2) a(s) cidade(s) onde o voluntário não pretende concorrer, deverá fazer um traço (---) no campo prioridade.
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ANEXO “H”
DECLARAÇÃO DE VOLUNTARIADO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR COMO
OFICIAL TÉCNICO TEMPORÁRIO
1. Eu, _________________________________________________________________________,
CPF nº ____________________, 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 anos, contado, para isto, todos os tempos de serviço prestados em órgãos públicos
da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos antigos Territórios e dos Municípios e o tempo de serviço militar inicial, estágios, dilação,
prorrogações e outros.
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) voluntário(a))
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ANEXO “I”
COMPROMISSO DE OCUPAR VAGA EM LOCAL DIFERENTE DA RESIDÊNCIA/DOMICÍLIO SEM ÔNUS
PARA O EXÉRCITO BRASILEIRO

Eu, ______________________________________________________________________________________,
CPF nº ________________________ declaro, como voluntário(a) no processo de seleção para o Estágio de
Serviço Técnico, na área da 8ª Região Militar, assumir inteira responsabilidade em mudar de residência, por
conta própria, sem direito a verba indenizatória de transporte, bagagem, veículo ou ajuda de custo, caso venha
a ser convocado (a) para servir em Organização Militar localizada em cidade diferente de onde resido, sem
qualquer ônus para o Exército.
_________________, _____, _____/_____/2021

_________________________________
(Assinatura do(a) voluntário(a))
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ANEXO “J”
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

1. Eu, _____________________________________________________________________________________,
CPF nº ____________________, declaro, como voluntário(a) no processo de seleção para o Estágio de Serviço
Técnico, na área da 8ª Região Militar, residir no seguinte endereço, conforme comprovante juntado a esta
declaração:
Av/Rua/_______________________________________________________________, nº ___________
Complemento ________________________________________________________________________
Bairro _______________________________________
Cidade ___________________________, UF ______,
CEP ___________________.

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) voluntário(a))
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ANEXO “K”
DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR ANTERIOR A INCORPORAÇÃO
1. Eu, ___________________________________________________________________________________,
CPF nº ____________________, declaro, sob as penas da lei, para fim de comprovação junto à 8ª Região Militar,
que até a presente data
( ) NÃO POSSUO
( ) POSSUO ______ anos, ______ meses, ______ dias (discriminado no quadro abaixo) de tempo de serviço
militar, contínuo ou interrompido, computados, para esse fim, todos os tempos de serviço militar inicial,
estágios, dilação, prorrogações e outros prestado, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, mesmo que
contratado temporariamente, anterior à minha incorporação para o Serviço Militar, que possa ser averbado na
contagem total de meu tempo de serviço.
Tempo de serviço militar anterior à incorporação, mesmo fora da área de formação:
Instituição

Período

Tempo de serviço
____ano(s)____mês(es)___dia(s)
____ano(s)____mês(es)___dia(s)
____ano(s)____mês(es)___dia(s)

Total

____ano(s)____mês(es)___dia(s)

2. Tenho ciência que na data prevista para a incorporação, se eu tiver mais de 84 (oitenta e quatro) meses de
tempo de serviço militar, serei automaticamente eliminado do processo seletivo e que caso esteja prestando
ou tenha prestado serviço militar e seja convocado para incorporar ao Exército Brasileiro, deverei atualizar o
cômputo do tempo de serviço público militar até o dia anterior à minha incorporação.
3. 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) voluntário(a))
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ANEXO “L”
DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO

1. Eu, ______________________________________________________________________________,
CPF nº ____________________, declaro, sob as penas da lei, para fim de comprovação junto à 8ª Região Militar,
que não estarei, na data prevista para a minha incorporação ao Exército, caso esta ocorra, investido(a) em cargo
público, seja ele da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios ou dos Municípios.
2. Tenho plena ciência que, caso incorporado(a) e venha a exercer qualquer função pública acima
especificada, simultaneamente à que ora pleiteio, serei licenciado(a) imediatamente, por ferir o disposto no
Artigo 142, § 3º, inciso II, da Constituição Federal.
3. 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) voluntário(a))
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ANEXO “M”
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

Eu, ______________________________________________________________________________________,
CPF nº ____________________, declaro, sob as penas da Lei, para fins da administração militar, estar ciente
dos Artigos 311, 312 e 315 do Código Penal Militar (Decreto Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969), e sob
minha e total responsabilidade, de que todos os documentos apresentados, para efeito deste Aviso de
Convocação, são autênticos.
_________________, _____, _____/_____/2021

_________________________________
(Assinatura do(a) voluntário(a))
Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969)
Artigo 311 - . Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar documento verdadeiro,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - sendo documento público, reclusão,
de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco anos.
Artigo 312 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nêle 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 sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento
é particular.
Artigo 315 - Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os
artigos anteriores: Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
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ANEXO “N”
DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE PROCESSO

Eu,__________________________________________________________________________,
CPF nº ___________________declaro, sob as penas da lei, para fim de comprovação junto à 8ª Região
Militar, que (estou/não estou) __________________________ respondendo a processo criminal
perante a Justiça comum ou militar (seja na esfera federal ou estadual) ou sendo responsabilizado por
ato lesivo ao patrimônio público (de qualquer esfera de governo, em processo administrativo
disciplinar).

_________________, _____, _____/_____/2021

_________________________________
(Assinatura do(a) voluntário(a))
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ANEXO “O”
DECLARAÇÃO DA NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ
(apenas para o segmento feminino)

Eu, ________________________________________________________________________________
CPF nº ____________________, declaro, para efeito do processo de seleção ao Estágio de Serviço Técnico, que
fui alertada e tomei ciência de que:
a. o estado de gravidez não impossibilita a minha participação nesse processo, entretanto impede a
incorporação para o estágio acima, em virtude dos riscos decorrentes das atividades militares a serem
desenvolvidas, posteriormente, na prestação do Serviço Militar Temporário (Tal medida não tem caráter
discriminatório e visa, tão somente, a preservação da integridade da mãe e do feto); e
b. sou responsável por comunicar, o mais rápido possível, e por escrito, o meu estado de gravidez à
autoridade militar competente, especialmente no período entre a Inspeção de Saúde e a incorporação, bem
como durante o período de realização da 1ª fase do Estágio de Serviço Técnico.
_________________, _____, _____/_____/2021

_________________________________
(Assinatura da voluntária)
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ANEXO”P”
PARECER FAVORÁVEL DO CMT/CH/DIR OM PARA A PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO AO
SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO
(apenas para militares)

Declaro, junto ao Comando da 8ª Região Militar, que o(a) _________________________________
_________________________________________ CPF nº ____________________, desempenha(ou) a função
de _________________________________________________________, no período de ____/____/______ a
____/____/____, estando atualmente no comportamento _______________________, e não possui em seus
assentamentos nada que desabone a sua conduta militar e que, por isso, possui parecer favorável deste
Comando para participação no processo de seleção ao Estágio de Serviço Técnico.
_________________, _____, _____/_____/2021

_________________________________
(Nome e posto do Cmt/Ch/Dir OM)
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ANEXO “Q”
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE REVISÃO DE PONTUAÇÃO

Do(a) voluntário(a) da especialidade de: ________________________________________________________
Ao Senhor Comandante da 8ª Região Militar
Objeto:
1. (nome completo)_________________________________________________________________________,
CPF nº ____________________, referente à publicação do resultado da(o) _______________________________
_______________________________________________________________________________ requer a V Sª
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Tal solicitação encontra amparo no Aviso de Convocação para Seleção de Oficial ao Serviço Técnico
Temporário no Âmbito da 8ª Região Militar.
3. Anexos:
4. É a primeira vez que requer.
_________________, _____, _____/_____/2021

_________________________________
(Assinatura do(a) voluntário(a))
Atenção:
1) Uma exposição de motivos poderá ser anexada a este requerimento. A linguagem deverá ser concisa e
fundamentada. Solicita-se que sejam anexados comprovantes, documentos que justifiquem a solicitação e
que sirva para apoiar a discordância do requerente; e
2) O requerimento deverá ser protocolado e entregue à Comissão de Seleção Especial.

(Av Conv SvTT Nº 004-SSMR/8, de 30 de julho de 2021 – Seleção de OTT)

ANEXO “R”
REQUERIMENTO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE EM GRAU DE RECURSO

Do(a) voluntário(a) da especialidade de: ________________________________________________________
Ao Senhor Comandante da 8ª Região Militar
Objeto:
1. (nome completo)_________________________________________________________________________,
CPF nº ____________________, tendo sido inspecionado por JISE para convocação ao Estágio de Serviço
Técnico, requer a V Sª Inspeção de Saúde em Grau de Recurso (ISGR), por discordar do parecer da Junta de
Inspeção de Saúde Especial (JISE).
2. Tal solicitação encontra amparo na Portaria nº 566, de 13 Ago 09 - Instruções Reguladoras das Perícias
Médicas no Exército – IRPMEX – (IG 30-33) e Portaria nº 215-DGP, de 1º set 09 - Instruções Reguladoras das
Perícias Médicas no Exército – IRPMEX – (IG 30-33).
3. Anexos:
_________________, _____, _____/_____/2021

_________________________________
(Assinatura do(a) voluntário(a))
Atenção:
1) Uma exposição de motivos, laudo médico, exame médico, etc. deverão ser anexados a este requerimento,
para justificar a solicitação e servir de apoio à discordância do requerente; e
2) O requerimento deverá ser entregue à Comissão de Seleção Especial.
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ANEXO “S”
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro

para

os

devidos

fins

de

comprovação

que

o(a)

voluntário(a)

_____________________________________________________ (nome completo), Identidade nº
____________________, CPF nº ______________________, compareceu ao/à (Organização Militar)
_____________________________________, no dia ____/_____/_______, no período das ________
às ________horas, com o objetivo de participar do Processo de Seleção ao Serviço Militar Temporário
n° 004 - SSMR/8, de 30 de julho de 2021.

(Local e data)

(Posto /Graduação, nome e assinatura do responsável pelo setor)

