
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Superintendência de Gestão de Pessoas

NEPOTISMO

FORMULÁRIO   DE INFORMAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES ENTRE AGENTES PÚBLICOS  

MUNICIPAIS   DADOS   PESSOAIS DO AGENTE PÚBLICO  

Nome: 

Identidade: CPF:

Cargo/Função:

Símbolo do Cargo/Função: Matrícula:

Órgão/Entidade:

RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES:
1)  O agente público mantém vínculo matrimonial, de companheirismo ou de parentesco consanguíneo ou afim, em
linha reta ou colateral, até o terceiro grau (Quadro de Parentesco), com ocupantes de cargos em comissão ou funções
gratificadas no âmbito do Poder Executivo Municipal e/ou Poder Legislativo?

Em caso afirmativo, relacione a seguir os ocupantes de cargos com os quais tenha algum vínculo:
Nome: 

Cargo/Função: 

Órgão/Entidade: 

Vínculo com a Administração Pública: 

Grau de Parentesco: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Órgão/Entidade: 

Vínculo com a Administração Pública: 

Grau de Parentesco: 

Nome: 

Cargo/Função: 

Órgão/Entidade: 

Vínculo com a Administração Pública: 

Grau de Parentesco: 
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2) O agente público mantém vínculo matrimonial, de companheirismo ou de parentesco consanguíneo ou afim, em
linha  reta  ou  colateral,  até  o  terceiro  grau  (Quadro  de  Parentesco),  com  servidor(a)  contratado(a)  por  prazo
determinado que preste serviços para órgão ou entidade da administração pública direta, autárquica ou fundacional
municipal onde o agente exerce atividade?

Em caso afirmativo, relacione a seguir as pessoas com as quais tenha algum vínculo no órgão ou entidade onde
trabalha:

Nome: 

Unidade Onde Trabalha: 

Grau de Parentesco: 

Nome: 

Unidade Onde Trabalha: 

Grau de Parentesco: 

Nome: 

Unidade Onde Trabalha: 

Grau de Parentesco: 

Nome: 

Unidade Onde Trabalha: 

Grau de Parentesco: 

Declaro que as informações aqui prestadas são verdadeiras.

Angra dos Reis, _______de_________________ de________.

Assinatura do(a) funcionário(a)

QUADRO DE PARENTESCO:
PARENTES EM LINHA RETA

GRAU CONSANGUINIDADE AFINIDADE (vínculos atuais)

1º Pai/mãe, filho/filha do agente público Sogro/sogra, genro/nora; madrasta/padrasto,
enteado/enteada do agente público

2º Avô/avó, neto/neta do agente público Avô/avó, neto/neta do cônjuge ou companheiro
do agente público

3º Bisavô/bisavó, bisneto/bisneta do agente
público

Bisavô/bisavó, bisneto/bisneta do cônjuge ou
companheiro do agente público

PARENTES EM LINHA COLATERAL
GRAU CONSANGUINIDADE AFINIDADE (vínculos atuais)

1º --- ---

2º Irmão/irmã do agente público Cunhado/cunhada do agente público

3º Tio/tia, sobrinho/sobrinha do agente
público

Tio/tia, sobrinho/sobrinha do cônjuge ou
companheiro do agente público

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(SAD.SUGEP) PROTOCOLO DE ENTREGA – NEPOTISMO:

(REQUERENTE) MATRICULA: ______________________ NOME: __________________________________

RECEBIDO EM: _____/_____/_____  ASSINATURA: _________________________________________
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