
RETIFICAÇÃO 01 
EDITAL Nº 55/2015

Na alínea b), do Item 5.2,  onde se lê: b)  Declaração emitida pela Diretoria de Gestão de Pessoas
sobre os requisitos exigidos no art. 22, do Anexo I da Resolução nº 36, de 20 de julho de 2015, do
Conselho Superior, com suas alterações, incluindo a data de efetivo exercício do servidor.
Leia-se:
b) Declaração, a ser preenchida pelo servidor, de que atende os requisitos exigidos no art. 22, do 
Anexo I da Resolução nº 36, de 20 de julho de 2015, do Conselho Superior, com suas alterações, 
incluindo a data de efetivo exercício do servidor, constante no Anexo IV abaixo:

DECLARAÇÃO
art. 22 do Anexo I da Resolução nº 36, de 20 de julho de 2015, do Conselho Superior

1. DADOS DO(A) SERVIDOR(A)
Nome: Matrícula SIAPE:

Data de efetivo exercício(constante no Termo de Exercício):
Data de exercício no último  campus de Lotação(se o servidor já  sofreu alguma movimentação
Remoção/Redistribuição):
DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI:

I - não ter sofrido nenhuma sanção administrativa nos últimos 5 (cinco) anos, oriundo de Processo
Administrativo Disciplinar, Sindicância ou advindo da Comissão de Ética;
II - não estar afastado para participação em programas de pós-graduação stricto sensu no país e no
exterior;
I  I  I  -  ter  cumprido,  na  unidade  de  origem,  tempo de  efetivo  exercício  igual  ou  superior  ao  do
afastamento concedido para fins de estudo ou missão no exterior, ou para participação em programas
de pós-graduação stricto sensu no país ou no exterior.
IV - ter regime de trabalho compatível com a demanda da unidade de origem da vaga;
V - não ter sido nomeado e/ou empossado em virtude de sentença judicial não transitado em julgado;
VI - não estar em gozo de licença para atividade política, para tratar de interesses particulares, ou para
desempenho de mandato classista;
V I I - não estar em gozo de licença incentivada sem remuneração, prevista na Medida Provisória nº.
2.174-28, de 24/08/2001;
V I I I - não estar afastado para servir  a outro órgão ou entidade, exceto em acompanhamento de
cônjuge;

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

,        de                                   de 2015.

___________________________________
Assinatura do(a) Servidor(a)

*As informações apresentadas neste formulário serão, posteriormente, validadas pela DGP.


