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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM/RS  

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

 

 

EDITAL Nº 03/2021 – DECLARAÇÃO DE SABATISTAS PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) 

CARGO DE GUARDA MUNICIPAL 

 

O Sr. Luciano Libório Baptista Orsi, Prefeito Municipal de Campo Bom/RS, por este Edital, torna pública a 
presente divulgação para informar o que segue: 

1. Tendo em vista que a aplicação do Teste de Aptidão Física (TAF) vai ocorrer sábado e domingo (nos 
dias 06 e 07/02/2021), os candidatos sabatistas, que guardam o sábado por motivo religioso, deverão 
enviar declaração assinada pelo pastor, comprovando ser membro da igreja. 
 

1.1 A declaração deve ser enviada entre os dias 27 e 28/01/2021 através do Formulário Online – Entrega de 
Declaração de Sabatistas para o TAF, disponível no portal da Fundatec. 
 

1.2 O modelo da declaração de sabatistas está disponível no ANEXO I deste Edital. 
 

1.3 Os candidatos que tiverem seus pedidos deferidos realizarão a prova no dia 07/02/2021*, no horário que 
será divulgado no Edital de Convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), previsto para o dia 
29/01/2021. 
 

 
 

 
 

 

Campo Bom, 26 de janeiro de 2021. 

 

Luciano Libório Baptista Orsi 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Atualizado em 01/02/2021.  
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ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SABATISTA POR MOTIVO RELIGIOSO  

 

Eu (Nome do Pastor) 

__________________________________________________________________________, com CPF nº 

____________________________, na qualidade de Ministro da Igreja ___________________________, sob as 

penas da lei, DECLARO, a quem possa interessar, que (Nome do Candidato) 

_____________________________________________________________________________________, CPF 

_________________________, é fiel membro da Igreja ______________________________________, tendo 

abraçado a fé e os princípios bíblicos adotados por sua igreja, especialmente quanto à observância da santidade 

do dia do sábado, separando-o, desde o pôr do sol da sexta-feira até o seu ocaso no dia do sábado, 

exclusivamente ao Senhor Deus, e que por um imperativo de consciência religiosa reserva-se o direito de dedicar 

o Santo Dia às atividades religiosas, em respeito ao Criador.  

Declaro que as informações acima são verdadeiras e estou ciente de estar sujeito às penas da legislação 

pertinente caso tenha afirmado falsamente os dados preenchidos.  

 

______ de _____________________ de _______. 

 

 

 

Nome do Pastor :______________________________________________________________ 

RG do Pastor: _______________________________ 

 

Assinatura do Pastor: ______________________________________________________________ 

 

 

 

Nome do Candidato:__________________________________________________  

RG do Candidato: _______________________________ 

 

Assinatura do Candidato: ______________________________________________________________ 

 

 


