
FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE PROMOÇÃO HORIZONTAL 

Lei Municipal nº 3.468/2015 

SERVIDOR: 
 

D.N.: 
 

CARGO: 
 

LOTAÇÃO ATUAL: 
 

HOUVE DESVIO DE FUNÇÃO? 
  

SE "SIM", QUAL O PRAZO EM ANOS: 
   

DATA ADMISSÃO MUNICÍPIO: 
 

DATA ADMISSÃO CARGO ATUAL: 
 

Tempo de serviço contínuo e efetivo no cargo assumido em concurso, a 
contar a partir da promulgação da Lei e que não esteja em desvio de função. 

(100 pontos por ano de trabalho) 

DATA INICIAL: 
 

DATA FINAL: 
 

QUANTIDADE ANOS: 
 

PONTUAÇÃO: 
 

Conclusão de Curso Superior a partir da data de admissão no Município de 
Matelândia (200 pontos) 

SIM OU NÃO? 
 

DATA: 
 

PONTUAÇÃO: 
 

Conclusão de Curso Superior antes da data de admissão no Município de 
Matelândia (100 pontos) 

SIM OU NÃO? 
 

DATA: 
 

PONTUAÇÃO: 
 

Conclusão de pós graduação a partir da data de admissão no Município de 
Matelândia (100 pontos) 

SIM OU NÃO? 
 

DATA: 
 

PONTUAÇÃO: 
 

Conclusão de pós graduação antes da data de admissão no Município de 
Matelândia (50 pontos) 

SIM OU NÃO? 
 

DATA: 
 

PONTUAÇÃO: 
 

Foi punido no período da avaliação de desempenho, com pena de 
suspensão e/ou repreensão e/ou mais de uma advertência? 

SIM OU NÃO? 
 

Teve no período de avaliação de desempenho mais de cinco faltas não 
justificadas? 

SIM OU NÃO? 
 

Está respondendo a processo administrativo? SIM OU NÃO? 
 

Usufruiu no período da avaliação de desempenho por mais de 30 dias de 
licença sem vencimentos para tratar de assuntos particulares? 

SIM OU NÃO? 
 

Está em desvio de função? SIM OU NÃO? 
 

PONTUAÇÃO TOTAL: 
 

Declaro que todas as informações aqui contidas são a mais absoluta expressão de verdade e assumo total 
responsabildiade pelas mesmas. Declaro também estar ciente do artigo 299 do código penal que segue: Falsidade 

ideológica - Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir 
ou fazer inderir declaração falsa ou diversa dad que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 

ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena - reclusão, de um a cinco anos e, multa, se o 
documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 

Assinatura do Servidor 

Matelândia, __________,____________________,__________ 

 


