NOTA DE ESCLARECIMENTO CONCURSO CÂMARA DE TASSO FRAGOSO
Considerando que a reaplicação das Provas para os cargos de Contador e Procurador Jurídico
serão realizadas em um dia de sábado (dia 14.05.2016) e respeitando os incisos VI e VIII do Art.
5º da Constituição Federal de 1988 e por motivo de convicção pessoal e religiosa de não poder
exercer quaisquer atividades profissionais no período compreendido entre o pôr-do-sol de
sexta-feira ao pôr-do-sol de sábado, os candidatos sabatistas (pessoas que, por convicção
religiosa, guardam o sábado) deverão requerer a realização da mesma após as 18:00 hs,
utilizando o formulário constante em Anexo.
O candidato de que trata a presente nota deverá ingressar na escola onde será aplicado a prova
até as 14:00 hs, não se admitindo outro horário de ingresso e ficará em sala especial,
incomunicável, acompanhado de um fiscal, até as 18 horas, quando iniciará a realização de sua
prova.
O requerimento de que trata a presente nota deverá ser enviado por email para
suporteconsep@gmail.com, até dia 9 de Maio de 2016, sob pena de não ser reconhecido o
candidato como membro da Igreja Adventista do 7º dia, e em consequência não tendo
atendimento em horário especial.
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ANEXO ÚNICO
MODELO DE REQUERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA EM HORÁRIO ESPECIAL
(EXCLUSIVAMENTE PARA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA)
CONCURSO PÚBLICO: Edital 001/2016
Câmara Municipal de TASSO FRAGOSO – MA
TASSO FRAGOSO - MA
Nome do Candidato: __________________________________________________________
N.º da inscrição: __________ Cargo: __________________________________________
Pelo presente, eu __________________________________________________________________, Inscrição Numero
______________________candidato ao cargo de __________________________________________, DECLARO, que,
sendo Adventista do Sétimo Dia e nos termos dos incisos VI e VIII do Art. 5º da Constituição
Federal de 1988, por motivo de convicção pessoal e religiosa de não poder exercer quaisquer
atividades profissionais no período compreendido entre o pôr-do-sol de sexta-feira ao pôr-dosol de sábado, CONCORDO em realizar prova no dia 14.05.2016 (dia de sábado) após às 18:00
hs, ciente que deverei ingressar no local de aplicação de provas no horário a ser estabelecido
para os demais candidatos e que ficarei em sala especial e incomunicável até o inicio da
realização de minha prova.
Declaro, ainda, serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente que as informações
falsas incorrerão nas penas do crime do art. 299 do Código Penal Brasileiro.
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Cidade:_______________________ ,Data:______________
__________________________________________________
Assinatura do Candidato
Visto do Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia
____________________________
Assinatura
Nome do Pastor:
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