
COORDENADORIA GERAL DO SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
Rua Afonso Cavalcanti 455, Anexo, 10º andar, Ala A, Cidade Nova, 
Rio de Janeiro -RJ � 20.211-901 � 2503-3674/3679 

 

REQUERIMENTO  D E   E X O N E R A Ç Ã O  

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, 

Nome:_____________________________________________________________________________,  

Matrícula: ____/____________-____, cargo:_______________________________________________, 

Órgão:__________________Unidade:____________________________________________________, 

residente à__________________________________________________________________________, 

Bairro  _________________________________ , Cidade___________________________________ ,  

UF____, CEP__________-___, telefone (__)_____________, e-mail___________________________, 

requer a Vossa Excelência a EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO, com eficácia a partir de 

___/___/_____, estando ciente de que: 

� Meu último dia de exercício é o imediatamente anterior à data acima indicada; 

� Deverei manter a conta-corrente ativa com o Banco concessionário por 45 dias a partir da 

publicação do ato de exoneração; 

� Aguardar a geração da folha rescisória com eventuais: 

o Créditos – serão depositados na conta do Banco concessionário; 

o Débitos – deverão ser quitados através de DARM emitidos pela Coordenadoria de Análise e 
Pagamento da SMA, sob pena de estar sujeito à ação de execução judicial, por parte da 
Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro.  

 

� No início do ano seguinte da exoneração buscar o Informe de Rendimentos no Órgão Setorial de 

RH da sua antiga Secretaria; 

� Estarei impossibilitado de ser readmitido, tendo em vista que o art. 37, II, da Constituição Federal 

de 1988 só permite o ingresso em cargo efetivo através de um novo concurso público; 

� O prazo para apresentação dos documentos (originais e cópias) é de 10 dias, conforme o art.59 

IV do decreto nº 2477 de 25 de janeiro de 1980. 

Seguem juntos ao presente requerimento os seguintes documentos: 

(    ) - Cópia da carteira de identidade; 
(    ) - Cópia do comprovante de residência; 
(    ) - Certidão Declaratória de Situação expedida pela Previ-Rio; 
(    ) - Declaração da Superintendência das Comissões Permanentes de Inquérito Administrativo; 
(    ) - Declaração de entrega de uniforme e materiais assinados pela chefia (para o cargo de Auxiliar de Controle de Endemias); 
(    ) - Original do Instrumento Particular ou Público de Procuração; 
(    ) - Cópia do Instrumento Particular ou Público de Procuração; 
(    ) - Cópia da carteira de identidade do procurador. 

 
Nestes termos, 

Pede deferimento 

 

Rio de Janeiro _____de _________________________de 20_____. 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura 


