
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 – MEU LOTE, MINHA HISTÓRIA 

 

 

O MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, por meio da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e 

Cultura, com observância das disposições da Lei Complementar Municipal nº 493, de 19 de maio de 

2022, pelos demais normativos aplicáveis, e por intermédio da Comissão de Seleção e Avaliação 

constituída pela Portaria nº 66 de 15 de julho de 2022, torna público o presente Edital de Chamamento 

Público visando à seleção de beneficiários para o recebimento de doação de lotes, no quantitativo de 

2.800 (dois e oitocentos). Os lotes serão sorteados de acordo com a classificação dos beneficiários, 

pelo Programa Social de Habitação Popular “Meu Lote, Minha História”, desde que atendidos os 

critérios e as condições estabelecidas nesse instrumento. A doação dos lotes em questão se dará em 

estrita observância à Lei Federal nº 8.666/93. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O objeto do presente chamamento público é a seleção de beneficiários aptos ao recebimento da 

doação de lotes, para posterior edificação e habitação, a encargo do beneficiário, pelo Programa “Meu 

Lote, Minha História”, mediante a assinatura de Termo de Compromisso e concessão de Autorização 

de Construção Precária, na forma da Lei Complementar Municipal nº 493, de 19 de maio de 2022. 

1.2 Fica estabelecido o quantitativo de 2.800 (dois mil e oitocentos) lotes a serem doados pelo 

Programa “Meu Lote, Minha História”, aos candidatos que atendam as condições exigidas neste 

instrumento, observados a ordem de classificação, o sorteio das unidades de lotes por regiões e a 

realização da visita técnica. 

1.3 A seleção será de abrangência municipal, sendo vedada a participação daqueles que não residirem 

no Município ao tempo da realização da inscrição, observado o subitem 6.1, inciso V. 

1.4 O procedimento de seleção reger-se-á pelas disposições da Lei Complementar Municipal nº 493, 

de 19 de maio de 2022, da Lei Municipal nº 4.056, de 26 de dezembro de 2019 (Sistema Único de 

Assistência Social do Município de Anápolis/GO), e das Leis Federais nº 10.741, de 1º de outubro de 

2003 (Estatuto do Idoso), nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e nº 

8.069 , de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), por este edital e seus anexos, e 

pelas demais normas aplicáveis ao Programa “Meu Lote, Minha História”, inclusive as adstritas à 

regulamentação interna, ficando, portanto, os beneficiários subordinados a referidos diplomas legais. 

1.5 As inscrições serão recebidas, nas condições previstas nesse edital, implicando desde logo, o 

conhecimento prévio e a aceitação pelos interessados das condições estabelecidas no inteiro teor do 

edital e de seus anexos, não podendo os inscritos, posteriormente, sob qualquer hipótese, alegarem 

desconhecimento. 

1.6 É de exclusiva responsabilidade dos candidatos a observância dos prazos estabelecidos no 

presente Edital, bem como o acompanhamento de eventuais alterações. 

1.7 O responsável pela inscrição, o beneficiário e/ou seu responsável ou representante legal 

responderão legalmente pela veracidade e autenticidade de todas as informações pelos mesmos 

prestadas para fins de participação na presente seleção. 

1.8 Os horários estabelecidos nesse Edital referem-se aos horários oficiais de Brasília-DF. 



 

 

 

2. DO QUANTITATIVO DE LOTES 

Lotes para 

ampla 

concorrência 

Lotes reservados para 

candidatos idosos (3%, 

conforme artigo 38, I, da Lei 

nº 10.741/03) 

Lotes reservados para 

candidatos com deficiência 

(3%, conforme artigo 32, I, da 

Lei 13.146/15) 

Total 

2.632 84 84 2.800 

 

3. DO QUANTITATIVO DE LOTES DESTINADOS AOS IDOSOS E AOS DEFICIENTES 

3.1 Ao idoso, titular da inscrição, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, será reservado o 

quantitativo de 3% (três por cento) do total dos lotes habitacionais, conforme estabelece o artigo 38, 

inciso I, da Lei Federal nº 10.741/03. 

3.2 Serão reservados 3% (três por cento) dos lotes habitacionais à pessoa com deficiência (PCD) ou 

para a família de que faça parte a pessoa com deficiência, de acordo com o artigo 32, inciso I, da Lei 

Federal nº 13.146/15. 

3.2.1 Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

3.2.2 A comprovação da deficiência alegada se dará mediante o upload de laudo médico, atualizado, 

com data máxima de 12 (meses) de expedição, no momento da inscrição, o qual deverá conter a 

Classificação Internacional de Doenças (CID). 

3.3 Os idosos e deficientes não classificados dentro do número de vagas destinadas à reserva legal 

passarão a integrar a lista de classificação relativa à ampla concorrência, conforme os seus critérios de 

enquadramento. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 A inscrição na presente seleção não gera automaticamente o direito ao recebimento em doação de 

lote, para fins de edificação e habitação. 

 4.2 A seleção dos beneficiários será realizada em 3 (três) etapas classificatórias e eliminatórias, 

conforme descrito a seguir: 
 

PRIMEIRA ETAPA Preenchimento do formulário de inscrição via internet, através do site: 

meuloteminhahistoria.anapolis.go.gov.br:8089 e anapolis.go.gov.br 

SEGUNDA ETAPA Envio, pelos habilitados na primeira etapa, de documentos por Upload por 

meio do número de protocolo gerado na inscrição  

TERCEIRA ETAPA Realização de visitas técnicas para conferência de documentos e 

informações. 

 



 

 

4.3 A inclusão de beneficiários selecionados em instância final dentro do Programa “Meu Lote, Minha 

História” sujeitar-se-á tanto ao cumprimento de todas as etapas do processo seletivo pelo interessado, 

quanto à disponibilidade de lotes. 

4.4 O resultado de todas as etapas da seleção será publicado no Diário Oficial do Município. 

 

5. DO CRONOGRAMA 

DATAS/PERÍODOS DESCRIÇÃO DA ETAPA 

18/07/2022 Publicação do Edital; 

19/07/2022 a 16/09/2022 Primeira Etapa - Preenchimento do formulário de inscrição; 

17/09/2022 a 17/10/2022 Filtro - Análise das informações prestadas no formulário de inscrição, 

com eliminação dos candidatos que não preencham os requisitos deste 

Edital; 

17/10/2022 Publicação do resultado preliminar da Primeira Etapa no Diário Oficial; 

18/10/2022 a 24/10/2022 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 

Primeira Etapa; 

25/10/2022 a 18/11/2022 Prazo para análise dos recursos interpostos; 

 

18/11/2022 

Publicação do resultado final da Primeira Etapa no Diário Oficial – lista 

dos candidatos habilitados ao upload de documentos de que trata a 

Segunda Etapa e divulgação do link para envio dos documentos; 

21/11/2022 a 16/12/2022 Segunda Etapa - Envio de documentos por upload por meio o link 

informado; 

19/12/2022 a 10/02/2023 Análise dos documentos enviados pelos candidatos; 

17/09/2022 a 10/02/2023 Cruzamento de dados através dos sistemas disponíveis ao Poder 

Público; 

17/02/2023 Publicação do resultado preliminar da Segunda Etapa no Diário Oficial – 

lista de habilitados; 

20/02/2023 a 24/02/2023 Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da 

Segunda Etapa; 

27/02/2023 a 20/03/2023 Prazo para análise dos recursos interpostos; 

21/03/2023 Publicação do resultado final da Segunda Etapa no Diário Oficial – lista 

com número da classificação dos candidatos habilitados ao recebimento 

das visitas técnicas; 

A partir de 27/03/2023 Terceira Etapa – Início da Realização das Visitas Técnicas 

 

5.1 Os prazos de que trata o presente cronograma, poderão ser alterados/prorrogados a qualquer 

tempo, bastando, para todos os efeitos legais, sua comunicação publicada no Diário Oficial do 

Município. 



 

 

5.2 A Administração Pública se reserva ao direito de proceder ao cruzamento dos dados informados 

pelos candidatos e aqueles constantes no banco de dados disponíveis ao Poder Público ou aqueles 

constantes no banco de dados das instituições oficiadas pela Administração, durante o período 

17/09/2022 (data de início do filtro) a 10/02/2023 (data final da análise de documentos da segunda 

etapa), podendo, quando e/ou se for identificado o descumprimento de qualquer requisito deste Edital, 

o(a) candidato(a) ser desclassificado a qualquer tempo nesse interregno. 

5.3 Observada a ordem classificatória, após o final da Segunda Etapa, a Administração promoverá o 

sorteio das unidades de lotes por região, sendo que, se na fase de realização das visitas técnicas for 

constatada qualquer causa de desclassificação do candidato, o lote anteriormente sorteado voltará ao 

banco de dados para futura destinação. 

5.4 As visitas técnicas poderão ser realizadas a qualquer tempo, a partir da data estabelecida no 

cronograma. 

5.5 Havendo desclassificação na fase de realização das visitas técnicas, será aberto o prazo de 07 

(sete) dias corridos, contados da data de sua realização, para a interposição de recurso. Após, a 

Comissão de Avaliação e Seleção terá o prazo de 30 (trinta) dias para análise e resposta.  

 

6. DAS INSCRIÇÕES: 

6.1 Poderá se inscrever para seleção pública e adesão ao Programa Social de Habitação Popular “Meu 

Lote, Minha História” de que trata o presente edital, o interessado que se enquadrar nas seguintes 

condições:  

I- Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;  

II- Possuir renda familiar1 mensal bruta mínima de zero, e máxima de um salário-mínimo e meio; 

III- O inscrito e qualquer membro maior de 18 (dezoito) anos do grupo familiar2 não poderão ter sido 

beneficiados anteriormente em Programas Habitacionais e no Programa Minha Casa Minha Vida, de 

qualquer município do País; 

IV- O inscrito e qualquer membro do grupo familiar, maior de 18 (dezoito) anos, não poderão, nos 12 

doze meses que antecedem a data de início da inscrição, ser ou terem sido detentores de 

financiamento no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e nem proprietários de outro imóvel 

urbano ou rural, seja ou não registrado no devido serviço notarial, cuja verificação será realizada 

através do Sistema Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT e Sistema de Apropriação e Controle 

da Informação – SIACI; O inscrito e qualquer membro de seu grupo familiar também não poderão ser 

ou terem sido, promitente comprador de imóvel residencial, nos últimos 12 meses; 

V- Residir no município de Anápolis há pelo menos 5 (cinco) anos consecutivos e ininterruptos, em 

período  anterior a inscrição, mediante ato autodeclaratório e posteriormente confirmado na fase de 

visitas técnicas, com a apresentação de documentos oficiais3; 

 
1 Para fins deste Edital, considera-se renda familiar o somatório da renda individual dos componentes do mesmo Grupo 

Familiar 
2 O grupo familiar será composto pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a 

madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o 
mesmo teto. 
3 Exemplos: Contas de energia e/ou água; Espelho do Cadastro Único; Ficha de atendimento no SUS; Ficha de 

inscrição escolar etc. 



 

 

6.2 As inscrições estarão disponíveis, exclusivamente, via Internet, no portal do Programa, pelo site 

meuloteminhahistoria.anapolis.go.gov.br:8089, a partir do dia 19 de julho de 2022, encerrando-se 

às 23h59 do dia 16 de setembro de 2022, e deverão ser realizadas mediante preenchimento do dados 

solicitados pelo sistema. Não serão aceitas inscrições efetuadas de forma diversa da estabelecida 

neste item. 

6.2.1 Os CRAS e CREAS do Município, bem como a Secretaria Municipal de Integração Social, 

Esporte e Cultura, através de atendimento presencial ou pelo “ZAP da Secretaria”, estarão disponíveis 

aos interessados para fins de orientação e esclarecimentos quanto a forma de inscrição e upload de 

documentos. 

6.3 A inscrição poderá ser realizada pelo próprio interessado, por seu representante legal ou por 

qualquer pessoa do grupo familiar. 

6.4 No ato da inscrição o candidato deverá preencher todas as informações solicitadas pelo Portal. As 

informações serão pontuadas conforme critérios definidos neste Edital. 

6.5 A inscrição deverá ser feita apenas no nome do candidato interessado na presente seleção, não 

sendo admitida mais de uma inscrição por grupo familiar. 

6.5.1 No caso de duas ou mais inscrições de pessoas inseridas no mesmo grupo familiar, todos os 

inscritos do mesmo grupo familiar serão desclassificados. 

6.5.2 Após finalizado o preenchimento da Inscrição, será permitido ao candidato alterar as informações 

declaradas  a partir do dia 25/07/2022 até a data final do prazo de inscrição. Após o encerramento do 

período de inscrições, somente será possível ao candidato a alteração de seu endereço, e-mail e do 

número de seu telefone, a fim de que tais dados se mantenham atualizados até o momento da 

realização da visita técnica.   

 

7. DO ENVIO DE DOCUMENTOS  

7.1 Os documentos a serem encaminhados por upload, para efeito de cumprimento da Segunda Etapa 

do processo seletivo, serão: 

I- Prova de identificação do candidato e de todos os membros do Grupo Familiar: RG e CPF para 

membros maiores de 18 anos; e/ou Certidão de Nascimento para crianças e adolescentes; 

II- Comprovante de endereço em nome próprio ou em nome de algum dos membros do Grupo Familiar; 

III- Certidão de casamento ou Declaração de união estável; 

IV- Laudo médico comprobatório de Deficiência, conforme item 3.2.2; 

V- Documento comprobatório de renda4 do candidato e de todos os membros do Grupo Familiar; 

VI- Documento comprobatório de violência doméstica: Cópia de inquérito policial; ou denúncia – Ação 

Penal; ou Pedido de medida protetiva; ou Sentença condenatória, todos com data anterior a data de 

início das inscrições; 

7.2 É vedada a juntada de documentos após a data de término do período descrito no item 5. 

 
4 Exemplos: contracheque dos últimos 03 (três) meses, carteira de trabalho com anotação do último vínculo; declaração de 

imposto de renda; extrato bancário dos últimos 03 (três) meses, Cadastro Único, Declaração de Renda para Trabalhador 
Informal, etc. 



 

 

 

8. DA PONTUAÇÃO  

8.1 A ordem de classificação da seleção se dará conforme a maior pontuação obtida na análise e 

somatória dos seguintes critérios: 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Renda per capita igual ou menor a 1 salário mínimo 5 pontos 

Renda per capita igual ou menor a ½ salário mínimo  10 pontos 

2 ou mais pessoas com idade igual ou superior a 60 anos 5 pontos 

1 pessoa com idade igual ou superior a 60 anos 3 pontos 

Grupo familiar com 2 ou mais crianças e/ou adolescentes 5 pontos 

 

Grupo familiar com 1 criança ou adolescente 3 pontos 

1 ou mais pessoas portadoras de deficiência 5 pontos 

Grupo familiar composto por 4 ou mais membros 5 pontos 

Mulher arrimo de família 3 pontos 

Mulher vítima de violência doméstica 5 pontos 

 

9. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 

9.1 Em caso de empate terá preferência aquele candidato que, seguindo-se a ordem excludente 

seguinte: 

I- Possuir menor renda per capita familiar; 

II- Possuir maior número de crianças no grupo familiar, assim consideradas aquelas de até 12 anos de 

idade incompletos. 

9.2 Persistindo o empate de pontuação após a aplicação dos critérios definidos no subitem anterior, 

será realizado sorteio para a escolha do beneficiário. 

 

10. DO PROCEDIMENTO DE VISITA TÉCNICA 

10.1 Será realizada a visita no endereço indicado pelos candidatos no formulário de inscrição, para 

atestar a veracidade das informações apontadas nos itens 6 e 8. 



 

 

10.2 É de inteira responsabilidade do candidato a indicação correta de seu endereço de residência e, 

em caso de alteração, o novo endereço deverá ser informado antes do início do prazo designado para 

a realização da visita.  

10.3 Após a classificação da 2ª Etapa, serão divulgadas listas com o número de classificados que 

deverão, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, entrar em contato com a Secretaria Municipal de 

Integração Social, Esporte e Cultura, através do “ZAP da Secretaria”, para fins de agendamento da 

visita técnica. 

10.3.1 A Prefeitura de Anápolis abrirá o sistema para que através do ZAP do Social, o candidato possa 

agendar a visita técnica, conforme ordem classificatória. 

10.3.2 O calendário de agendamento da visita técnica será divulgado por edital de comunicação no 

Diário Oficial do Município, após a publicação da lista de classificados na 2ª Etapa. 

10.3.3 Caso aconteça de, no momento da visita técnica, o técnico não encontrar nenhum membro do 

grupo familiar maior de 18 anos no local, a Prefeitura aguardará durante 7 (sete) dias corridos um 

novo contato por parte do candidato para um reagendamento.  

10.3.4 No caso de frustração da 2ª visita (reagendamento), o candidato será desclassificado.  

10.4.5. Sendo devidamente recebido por pelo menos um dos moradores da residência, desde que 

maior de 18 anos, o servidor designado passará à verificação das informações apresentadas pelo 

interessado, lavrando o respectivo Relatório Social.  

10.4.6. Havendo a desclassificação de candidatos, será realizada a visita social dos classificados 

subseqüentes.  

10.4.7. Constatando-se a regularidade das informações prestadas pelos candidatos visitados, serão 

estes convocados para a assinatura dos documentos necessários à entrega dos respectivos lotes. 

 

11. DA EDIFICAÇÃO 

11.1 Considerando que o Programa Social de Habitação Popular “Meu Lote, Minha História” de que 

trata este Edital é declarado para fins de habitação popular, conforme dispõe a Lei Complementar 

Municipal nº 493, de 19 de maio de 2022, a edificação da unidade habitacional é por conta única e 

exclusiva do beneficiário selecionado. 

11.2 O selecionado terá o prazo de 06 (seis) meses, prorrogado automaticamente por igual período, 

para o início da edificação no lote e o prazo de 60 (sessenta) meses para conclusão da edificação, 

contados da publicação da Autorização de Construção Precária no Diário Oficial do Município. 

11.3 A Escritura Pública de doação será entregue ao selecionado apenas ao final da construção 

estabelecida no Item 11.2. 

11.4 Haverá fiscalização periódica do início ao fim das obras, por intermédio da Secretaria Municipal 

competente, que designará os servidores responsáveis por tal, mediante Portaria. 

11.5 Em não sendo obedecido o prazo estabelecido no item 11.2, estará o Município autorizado a 

reaver o respectivo lote. A comunicação será feita ao beneficiário através de notificação escrita, a ser 

enviada via correio, ou outro meio que julgar conveniente. O beneficiário não terá o direito a qualquer 

indenização sobre as edificações e benfeitorias realizadas. 



 

 

11.6 De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 493, de 19 de maio de 2022 a edificação será 

feita de acordo com projeto Arquitetônico de no mínimo 50m² e no máximo 80m².  

11.7 A regulamentação da concessão do Cheque Habitacional será procedida mediante Decreto do 

Chefe do Poder Executivo, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 493, de 19 de maio de 2022, 

e será concedido aos selecionados em instância final dentro do Programa “Meu Lote, Minha História”. 

 

12. DA DESCLASSIFICAÇÃO E SANÇÕES 

12.1 Serão causas de desclassificação do Programa: 

I- O não preenchimento dos requisitos estabelecidos no item 6.1 do presente Edital; 

II- A não apresentação de documentação exigível, no prazo estabelecido para tanto; 

III- A prestação de quaisquer informações em desacordo com a veracidade fática ou diferente das 

normas estabelecidas pelo Programa e suas respectivas normativas, incluindo-se o presente Edital; 

IV- A apuração, por meio de visitas in loco, devidamente comprovada, ou por meio de procedimentos 

administrativos, que verifiquem o cometimento de fraude, simulação ou dolo, por si ou por terceiros 

interessados em obter vantagem indevida para inclusão e manutenção no Programa “Meu Lote, Minha 

História”. 

V- Não permitir ou criar qualquer empecilho à realização de visita técnica, nos termos deste Edital, bem 

como omitir, falsear a verdade, fraudar ou falsificar documentos e/ ou informações, em qualquer das 

etapas do Programa “Meu Lote, Minha História”. 

VI- A frustração da visita técnica, na forma do subitem 10.3.4. 

12.2 A hipóteses estabelecidas nos incisos III, IV e V do item acima serão sempre precedidas de 

apuração pela Coordenação do Programa, em procedimento administrativo, assegurando-se ao 

interessado, o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

12.3 Caso ocorra alguma das irregularidades como transferência, venda ou aluguel fica o beneficiário 

vedado de participar de qualquer programa de Habitação Social. 

12.4 A constatação, ainda que após a concessão da Autorização de Construção Precária, de quaisquer 

das hipóteses abaixo, implicará na perda do lote, sendo o mesmo reavido ao domínio do Município de 

Anápolis, sem o pagamento de qualquer indenização. 

I- Adulteração de documento ou falsificação de informação com a finalidade de fraudar o procedimento 

de cadastramento, seleção ou acompanhamento do benefício; 

II- Omissão de informação necessária ou relevante aos fins do Programa; 

III- Inobservâncias dos prazos para início e conclusão da edificação. 

12.5 O candidato que for desclassificado por apresentar dados, declarações, informações e/ou 

documentos falsos, não poderá participar de outras inscrições do Programa Meu Lote, Minha História. 

 

13. DOS RECURSOS 

13.1 Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente através de acesso ao sistema pelo protocolo 

de cadastramento, conforme cronograma estabelecido no item 5. 



 

 

13.2 O recurso deverá conter as razões do pedido recursal, sendo instruído com upload dos 

documentos que se julgarem necessários. 

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 As condições deste chamamento são universais e, portanto, são as mesmas para todos, razão 

pela qual são formalizadas seguindo disposições rígidas e inegociáveis, em que se obrigam tanto a 

Administração Municipal como os interessados, após o deferimento do chamamento público. 

14.2 A Comissão de Avaliação e Seleção ficará responsável pelo acompanhamento de todas as etapas 

da presente seleção, pela atribuição de pontuação aos inscritos e elaboração da lista de classificados, 

bem como pelo julgamento dos recursos apresentados durante a seleção. 

14.3 Poderá o Município de Anápolis, através da Secretaria  Municipal de Integração Social, Esporte, e 

Cultura, revogar a chamada pública, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse 

público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade, sem 

que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

14.4 A negativa ou o não comparecimento, no prazo de 05 dias, contados da notificação do habilitado 

para firmar o Termo de Compromisso acarretará na decadência do direito. 

14.5 Por se tratar de habitação de interesse social, os beneficiários não poderão transferir, alugar e/ou 

vender a terceiros, em hipótese alguma, durante o período de 15 (quinze) anos contados da publicação 

da Autorização de Construção Precária no Diário Oficial do Município de Anápolis ao beneficiário (a), 

ressalvada tão somente a aquisição de direito decorrente de sucessão hereditária, sob pena de o 

Município reaver a posse ou a propriedade do lote, sem direito a indenização pelas benfeitorias 

constantes no imóvel.  

14.6 A manutenção e a conservação do lote são de inteira responsabilidade do beneficiário. 

14.7 Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes a este Edital, serão publicados no 

Diário Oficial do Município.       

14.8 A Comissão de Avaliação e Seleção resolverá os casos omissos e as situações não previstas no 

presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a Administração Pública. 

14.9 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

 

ANEXO ÚNICO - DECLARAÇÃO DE RENDA DE TRABALHADOR INFORMAL; 

                                                                            Anápolis, 19 de julho de 2022 

 

Flávia Fernanda Xavier 

 

Luiz Carlos Antônio Nogueira Junior 

 

Lucianna de Jesus Castelo Vasconcelos 

 

Allison Erick Gomes de Sena 

 

Valéria Cristina de Freitas  



 

 

ANEXO ÚNICO - DECLARAÇÃO DE RENDA DO TRABALHADOR INFORMAL 

 

Eu, ________________________________________________________________________, CPF: 

_____________________, documento de identidade: _________________, residente à 

__________________________________________________________________________________

declaro para os devidos fins que possuo renda média mensal de R$_________________ 

(__________________________________________________________________________________

____________________________), relativa à atividade de 

__________________________________________. 

Declaro sob as penalidades previstas no artigo 299 do Código Penal Brasileiro que são verdadeiras as 

informações mencionadas acima. 

Anápolis, ______de ___________________de _______. 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 

 


