
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

FORMULÁRIO III
DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

À Seção de Seleção e Acompanhamento de Estágio
Coordenadoria de Recursos Humanos

,  natural

de  prestador de serviço voluntário a ser lotado(a) na (o)

,

DECLARA, sob sua responsabilidade, que NÃO guarda relação de parentesco (em linha reta,
colateral ou por afinidade), nem mantém vínculo de matrimônio, ou circunstância de união
estável,  com  qualquer  membro  do  Poder  Judiciário  do  Estado  do  Espírito  Santo
(Desembargadores, Juízes e seus respectivos cônjuges), ou com outro servidor ocupante de
cargo comissionado ou função gratificada da estrutura do Poder em questão. 

OBS.: .

Vitória(ES),  de  de 

_____________________________________________          
        DECLARANTE                                                             CPF (MF)

DECLARA, sob sua responsabilidade, que se enquadra na situação abaixo destacada:
a) (  ) guarda relação de parentesco (em linha reta, colateral ou por afinidade) com membro

do  Poder  Judiciário  do  Estado do  Espírito  Santo  (ou  com cônjuge  de  autoridade),  na

espécie   (Ex.:  pai,  mãe,  filho(a),  irmão(ã),  tio(a),

primo(a),  sobrinho(a),  cunhado(a),  sogro(a),  genro,  nora,  etc.);  no  grau  ;  com
relação  à  seguinte  autoridade  (ou  cônjuge  da  autoridade)

.
b) (   ) mantém vínculo de matrimônio, ou  circunstância de união estável  com membro do

Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, na espécie:  
(casamento  ou  união  estável);  com  relação  à  seguinte  autoridade

.
c) (  ) guarda relação de parentesco (em linha reta, colateral ou por afinidade) com servidor

ocUpante  de  cargo  comissionado  ou  função  gratificada,  na  espécie

 (Ex.:  pai,  mãe,  filho(a),  irmão(ã),  tio(a),

(SEM RELAÇÃO DE PARENTESCO)

(COM RELAÇÃO DE PARENTESCO)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

primo(a),  sobrinho(a),  cunhado(a),  sogro(a),  genro,  nora  etc.);  no  grau  ;  com

relação ao seguinte servidor .

d)  (   )  mantém  vínculo  de  matrimônio,  ou  circunstância  de  união  estável  com servidor
ocupante  de  cargo  comissionado ou  função gratificada,  na  espécie  (casamento  ou  união

estável)  ;  com  relação  ao  seguinte  servidor:

.

Vitória (ES),  de  de .

____________________________________________      
 DECLARANTE                                                           CPF (MF) 
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