ANEXO I

DECLARAÇÃO DE EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA

Eu
.............................................................................................................................................................,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, CPF, sob o número ...............................................,
residente e domiciliado(a) à rua, ......................................................................................................,
nº.............., Bairro, ........................................................ Município ......................................................
declaro sob as penas da lei, para fins de comprovação junto a Secretaria do Estado de Educação
Cultura e Desporto, que possuo ........... anos, ........... meses e ........... dias de tempo de serviço no
exercício da docência, seja ele na administração direta, indireta, autárquica ou fundacional de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e privada,
anterior a minha convocação.

Boa Vista- RR, ........../......../...........

_________________________________________________
Declarante

OBS:

ANEXAR

OBRIGATORIAMENTE
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DOCUMENTO(S)
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE NÃO TER SOFRIDO PENALIDADES POR PROCESSO
SINDICANTE ADMINISTRATIVO
Eu..........................................................................................................................................................,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, CPF, sob o número ...............................................,
residente e domiciliado(a) à rua, ......................................................................................................,
nº............., Bairro, .......................................................... Município ....................................................,
declaro, sob as penas da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, para fins de prova junto à Secretaria
de Estado da Gestão Estratégica e Administração, em razão de Processo Seletivo para o cargo de
professor ensino fundamental e médio, que:
1. Estou em pleno gozo dos direitos políticos.
2. Não respondo por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de
Contas da União, e tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de
Município.
3. Não fui punido em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de
qualquer esfera de governo, com decisão definitiva.
4. Não fui condenado em processo criminal por prática de crimes contra a
administração Pública, capitulados no Título XI da Parte Especial do Código Penal
Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992.

Boa Vista- RR, ........../......../...........

_________________________________________________
Declarante
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS
Eu ......................................................................................................................................................................,
inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF, sob o nº ......................................................,
residente e domiciliado(a) na(o)..........................................................................................................................,
nº........., Bairro: ......................................................., Município:....................................................., declaro
para fins de celebração de contrato temporário que:
( ) não acumulo cargos, empregos ou funções públicas.
( ) acumulo licitamente o cargo, emprego ou função pública de ..................................................., no/na
(denominação da instituição/órgão) ......................................................................................., com o seguinte
horário de trabalho:
De segunda à sexta-feira: das ............. às .............. horas;
De segunda à sexta-feira: das ............. às ............. horas e sábado das ............. às ............. horas;
Segunda-feira das ............. às ............. h e das ............. às ............. h
Terça-feira

das ............. às ............. h e das ............. às ............. h

Quarta-feira

das ............. às ............. h e das ............. às ............. h

Quinta-feira

das ............. às ............. h e das ............. às ............. h

Sexta-feira

das ............. às ............. h e das ............. às ............. h

Sábado

das ............. às ............. h e das ............. às ............. h

(

) é aposentado no cargo de

..........................................................................................., recebendo os

proventos através do/da ...................................................................................................................
Declaro ainda estar ciente do disposto nos itens abaixo, ambos integrantes do Edital do presente Processo
Seletivo:
1.1.

Conforme dispõe a Lei Estadual nº 323, de 31 de dezembro de 2001 – “Art.6º - É proibida a contratação, nos termos desta
lei, de servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas”, salvo nos casos previstos na Constituição
Federal, in verbis, conforme PARECER nº 240/2012/CA/PGE/RR de 08/10/2012;
...
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente,
pelo poder público;
...

1.2.

O candidato classificado e convocado que declarar ocupar outro cargo, terá que comprovar compatibilidade de horário
entre as jornadas, bem como o enquadramento da acumulação em um dos casos previstos no Artigo 37, Inciso XVI da
Constituição Federal, acima descrito, devendo, para tanto, no ato da contratação, apresentar Declaração emitida pelo
setor de Recursos Humanos do órgão no qual tem vínculo, constando o cargo ocupado, bem como a carga horária
semanal e horário de trabalho;

Boa Vista- RR, ........../......../...........

___________________________________________
Declarante
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Eu

....................................................................................................................................................,

inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, CPF, sob o número ...........................................,
residente e domiciliado(a) à rua, ......................................................................................................,
nº........., Bairro .............................................................. Município.................................................,
declaro

junto

à

Comissão

de

Seleção,

que

sou

pessoa

com

deficiência

do

tipo..................................................... (Descrição Sumária da Deficiência –CID).

Boa Vista- RR, ........../......../...........

__________________________________________
Declarante
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ANEXO V
FORMULÁRIO DE RECURSO
Eu,..........................................................................................................................................................,
CPF nº ......................................................................, concorrendo no Processo Seletivo Simplificado
para a disciplina de ........................................................................., venho à Comissão Examinadora
interpor RECURSO pelos seguintes motivos:

Fundamentação do Recurso
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Boa Vista- RR, ........../......../...........

___________________________________________
Recorrente

Espaço Reservado para a Comissão Examinadora de Seleção do Processo Seletivo - EMIP
Decisão e Fundamentação
( ) DEFERIDO

( ) INDEFERIDO

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Boa Vista- RR, ........../......../..........
___________________________________
Examinador

__________________________________
Presidente da Comissão
16 de 18

ANEXO VI
TERMO DE DESISTÊNCIA
(Pós-Convocação)

Eu...........................................................................................................................................................,
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, CPF, sob o número ...........................................,
residente e domiciliado(a) à rua, ......................................................................................................,
nº........., Bairro ......................................................... Município......................................................,
declaro junto à Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos de Roraima que estou
desistindo da celebração de Contrato Temporário, mediante Processo Seletivo – EMI realizado por
essa Secretaria.

Boa Vista - RR,........../......../...........

______________________________________
Declarante
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