
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

COMANDO DA 11ª REGIÃO MILITAR
(Cmdo Mil Bsb/1960)

REGIÃO TENENTE-CORONEL LUIZ CRULS

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 03 AO AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA A SELEÇÃO

AO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO Nº 05-SSMR/11, DE 8 JUL 19

(SELEÇÃO DE SARGENTO TÉCNICO TEMPORÁRIO – STT - TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO 2019/2020)

O COMANDANTE DA 11ª  REGIÃO  MILITAR,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,

resolve retificar o Anexo “C” do Aviso de Convocação nº 05 de 8 JUL 19, conforme descrição

abaixo:  

ONDE SE LÊ:

ANEXO “C” 

DECLARAÇÃO DE   TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À 

INCORPORAÇÃO/CONVOCAÇÃO

1.  Eu,  _____________________________________________________  (nome

completo), Identidade nº ________________, CPF nº ________________________, nascido(a)

aos  ___dias  do  mês  de_______de_________,  filho(a)  de

_____________________________________________  e  de

______________________________________________, declaro, sob as penas da lei, para fim

de  comprovação  junto  à  11ª  Região  Militar,  que,  até  esta  data,  possuo  ________

anos,______meses e ________dias de tempo de serviço prestado a órgão 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, anterior à minha incorporação

ao Serviço Militar, que possa ser averbado na contagem total de meu tempo de serviço.



2.  Declaro,  também,  para  todos  os  fins,  serem verídicas  as  informações  fornecidas,

ciente  da  responsabilidade  criminal  prevista  nos  arts.  299  e  304  (falsidade  ideológica)  do

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e art.  312 (falsidade) do

Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar (CPM).

(Local e data)

(Assinatura do(a) declarante)

_________________________________________________________________

Nome completo do(a) declarante

LEIA-SE: 

“ANEXO C”

DECLARAÇÃO DE   TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À

INCORPORAÇÃO

1.  Eu,  _____________________________________________________  (nome

completo),  Idt  nº  ________________,  CPF nº  ________________________,  nascido(a)  aos

___dias  do  mês  de_______de_________,  filho(a)  de

_____________________________________________  e  de

______________________________________________, declaro, sob as penas da lei, para fim

de  comprovação  junto  à  11ª  Região  Militar,  que,  até  esta  data,  possuo  ________

anos,______meses  e  ________dias de tempo de serviço prestado nas  Forças  Armadas,  que

pode ser averbado na contagem total de meu tempo de serviço.

2. Declaro ainda, que  possuo ________ anos,______meses e ________dias de tempo

de serviço prestado a órgão 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, anterior à minha incorporação ao Serviço Militar.



3. Declaro, também, para todos os fins, serem verídicas as informações fornecidas, estar

ciente  da  responsabilidade  criminal  prevista  nos  arts.  299  e  304  (falsidade  ideológica)  do

Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal– e art. 312 (falsidade) do

Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar (CPM).

(Local e data)

(Assinatura do(a) declarante)

_________________________________________________________________

Nome completo do(a) declarante

2. Ante o exposto,  os candidatos deverão entregar  na data prevista para a realização do 

seu Exame de Aptidão Física (EAF), o Anexo “C” retificado, bem como, os outros documentos 

listados no item 10.1.14 do Aviso de Convocação. 

Brasília, 31 de outubro de 2019.

Gen Bda LUIZ GONZAGA VIANA FILHO 

COMANDANTE DA 11ª REGIÃO MILITAR

DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NA
SSMR/11


