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1 – TERMO DE POSSE 

Aos        de                   de               toma posse, nesta Unidade, senhor (a) nomeado (a) para o 

cargo em referência, de acordo com o artigo vinte e um, da Lei número oito mil, novecentos e 

oitenta e nove, de vinte e nove de outubro de mil novecentos e setenta e nove, nos seguintes termos: 

“Prometo desempenhar bem e fielmente as funções relativas ao cargo para o qual fui 

nomeado(a), junto a PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO; respeitar e obedecer as 

leis, cooperar em tudo quanto a mim couber para a boa execução das tarefas que me forem 

afetas. 

(   ) Declaro que prestei Declaração de Bens e Valores nos termos do Decreto nº 53.929, de 21 de 

maio de 2013.  

(  ) Declaro estar ciente de que deverei prestar Declaração de Bens e Valores nos termos do 

Decreto nº 53.929, de 21 de maio de 2013.  

 

(   ) Declaro que prestei a declaração de Família nos termos do artigo 3º do Decreto nº57. 894, de 

22 de setembro de 2017.  

 

 

                                                            ______________________ 

                      NOMEADO (A) 

 
 

 

 

2 – DECRETO  Nº 58.225/2018– EXAME MÉDICO PRÉ ADMISSIONAL    

 

 

(   ) APRESENTOU ATESTADO MÉDICO DE CAPACIDADE LABORATIVA (§1º DO ARTIGO 97) 

  

(   ) SERVIDOR CEDIDO POR OUTRO ÓRGÃO (INCISO II DO ARTIGO102) 

 

3 - ENCERRAMENTO 

 

E para constar, eu ____________________________RF.___________, lotado nesta Unidade de Recursos 

Humanos providenciei o presente Termo, que vai assinado pelo (a) nomeado (a) e pelo responsável desta 

Unidade. 

São Paulo, ____de___________ de ________ 

 

_______________________________________ 

RESPONSÁVEL PELA URH/ SUGESP 

 

ETIQUETA 

Deve ser preenchido 

pelo servidor 

exonerado e nomeado 

na mesma data. 

Sem Interrupção de  

Exercício. 

Deve ser preenchido pelo(a) 

nomeado (a) sem vínculo com a 

PMSP 

Deve ser preenchido pelo (a) 

servidor (a) com cargo base /função 

que já tenha prestado a declaração 

no mês de aniversário 

Preencher somente quando for servidor (a) 

cedido (a) por outros Órgãos 

Deve ser preenchido pela 

URH/SUGESP 

Preencher somente para  

Nomeado (a)sem vínculo 

com a PSMP 


