
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA 

REQUERIMENTO  REQUERIMENTO  REQUERIMENTO  REQUERIMENTO  ----        ACUMULAÇÃO DE CARGOSACUMULAÇÃO DE CARGOSACUMULAÇÃO DE CARGOSACUMULAÇÃO DE CARGOS        Considerando Considerando Considerando Considerando o que consta o que consta o que consta o que consta     dos diplomas legais abaixo:dos diplomas legais abaixo:dos diplomas legais abaixo:dos diplomas legais abaixo:    Constituição Federal:  Constituição Federal:  Constituição Federal:  Constituição Federal:  Artigo 37, XVI e XVII e § 10;  Artigo 38, III; Artigo 42; Artigo 95, parágrafo único, I (com redação dada pela EC 19/98);  Artigo 128, parágrafo 5º, II, letra d (com redação dada pela EC 19/98);  Artigo 142, parágrafo 3º, II e III (com redação dada pela EC 19/98);  Artigo 17, §§ 1º e 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;  Emenda Constitucional nº 20/98, art. 11;  ConstituiçãConstituiçãConstituiçãConstituição Estadual:o Estadual:o Estadual:o Estadual:Artigo 77, XIX e XX; Artigo 155, I; Artigo 172, II, d;  Artigo 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;   Legislação Estadual: Legislação Estadual: Legislação Estadual: Legislação Estadual: Decreto lei  nº 220/75,  Decreto nº 2.479/79;  Decreto nº 13.042/89 Considerando a proibição de acumulaConsiderando a proibição de acumulaConsiderando a proibição de acumulaConsiderando a proibição de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, com a exceção de:ção de cargos, empregos e funções públicas, com a exceção de:ção de cargos, empregos e funções públicas, com a exceção de:ção de cargos, empregos e funções públicas, com a exceção de:    1) dois cargos, empregos ou funções de professorprofessorprofessorprofessor; 2) um cargo, emprego ou função de professor professor professor professor com outro de natureza técnica ou científicatécnica ou científicatécnica ou científicatécnica ou científica, ou com outro de juizjuizjuizjuiz, promotor promotor promotor promotor ou procurador de justiçaprocurador de justiçaprocurador de justiçaprocurador de justiça; 3) dois cargos, empregos ou funções privativos de profissional de saúde profissional de saúde profissional de saúde profissional de saúde com profissões regulamentadasprofissões regulamentadasprofissões regulamentadasprofissões regulamentadas. Considerando Considerando Considerando Considerando que:que:que:que:    1) Dois cargos, empregos ou funções de professor Dois cargos, empregos ou funções de professor Dois cargos, empregos ou funções de professor Dois cargos, empregos ou funções de professor só podem ser exercidos em regime de acumulação se não houver dedicação exclusiva em qualquer dos vínculos, sendo também necessário haver compatibilidade de horários e possibilidade fática do exercício conjunto (por exemplo, quanto ao somatório de cargas horárias semanais, ou ainda considerando o tempo de ida e volta para o serviço); 2) CaCaCaCargos, empregos ou funções de natureza técnica ou científica rgos, empregos ou funções de natureza técnica ou científica rgos, empregos ou funções de natureza técnica ou científica rgos, empregos ou funções de natureza técnica ou científica são aqueles para cujo exercício é  necessário conhecimento técnico, conhecimento técnico, conhecimento técnico, conhecimento técnico, científico ou artístico especializado, científico ou artístico especializado, científico ou artístico especializado, científico ou artístico especializado, correspondente a técnico de nível médio ou superior.técnico de nível médio ou superior.técnico de nível médio ou superior.técnico de nível médio ou superior.    2.1) A simples denominação de “ técnico”  ou “ científico”  atribuída a um cargo, emprego ou função não acarreta a possibilidade de acumulação,  sendo sempre obrigatório verificar se consta das atribuições atribuições atribuições atribuições do cargo, emprego ou função e dos requisitos requisitos requisitos requisitos para seu exercício a aplicação de conhecimentos técnicos ou científicos específicos e a necessidade de formação em curso de nível superior ou técnico de nível médio.  
O(A)  SERVIDOR  ABAIXO QUALIFICADO(A) 
Nome: 

Endereço: 

 Telefones  

 

REQUER, ,  por ser detentor de outro vínculo com a Administração Pública,   autuação e tramitação  em processo 

administrativo – acumulação de cargos. 
Informo que encontram-se, em  anexo,   declarações,  no modelo FAETEC,  referentes aos 2(dois) cargos acima 
citados, contendo,  ,  informações de nomenclatura,  carga horária exercida,  regime,  dentre  outras. 

 
I- Cargo FAETEC 
Matrícula Admissão 

Cargo C.H. (semanal) 

Unidade de lotação 

 
II - Outro Cargo / Função / Emprego Público                                       [  ]  Ativo                  -        [  ]  Inativo 
Matrícula Admissão 

Cargo C.H. (semanal) 

Prefeitura /Secretaria /Órgão / Empresa / OUTROS 

Unidade de lotação 

Endereço / Telefone do RH 

 

 
Assinatura: ___________________________________________________ 
CPF.:   _______________________________________________________ 

 
                                               RJ, _______ de __________________________ de 20____ 
 


