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ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

RECADASTRAMENTO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

Ilma. Sr.ª  
Elena de Fátima Rodrigues da Costa 
Secretária Municipal de Educação  
 

__________________________________________________________, brasileiro (a), 

servidor(a) público(a) municipal efetivo(a) com o cargo de __________________________, 

desde ___/___/_____, residente e domiciliado(a) na 

_______________________________________________, portador da cédula de 

identidade RG nº _____________ e CPF ___________________, venho por intermédio 

deste solicitar e requerer o quanto segue: 

A gratificação de Dedicação Exclusiva referente ao Art. 11º, § 11 da Lei   

838/2010 do Plano de Carreira da Educação, que estabelece 20 % (vinte por cento) ao 

servidor que trabalha exclusivamente na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 

Descoberto- GO, lotado na Secretaria Municipal de Educação. 

*Anexar cópias do documento pessoal, declaração da escola/departamento o qual é 

lotado e Declaração de ciência de penalidades. 

 

Santo Antônio do Descoberto – GO, ___de ___________de_______. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Servidor   
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DECLARAÇÃO 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA LEI 838/2010 

 
Eu, _____________________________________________________, portador (a) da 

Identidade nº _________________________e CPF:______________________________, 

residente à _______________________________________________________declaro, sob 

as penas da lei, para os fins que se fizerem necessários que, não ocupo outro cargo ou 

emprego na Administração Direta e Indireta de quaisquer dos Poderes desta Municipalidade, 

da União, dos Estados, do Distrito Federal ou de outro Município, e de que não exerço 

atividade particular observada o Art. 11 §11 da Lei 838/2010. 

Afirmo ainda, ter ciência que verificada a qualquer tempo, falsidade no teor das 

informações por mim prestadas na presente declaração, estarei sujeito (a) às 

penalidades cabíveis em âmbito administrativo, sem prejuízo de outras previstas em lei, 

por exemplo, a disposta no Art.299 do Código Penal Brasileiro, Crime de Falsidade 

Ideológica. 

Por ser esta a expressão da verdade, subscrevo ao final. 

 

Santo Antônio do Descoberto, ______ de ______________ de ______. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do servidor 

 


