
DECLARAÇÕES SOBRE IMPEDIMENTO PARA SER CONTRATADO(A)

Informações que você deve saber antes de assinar estas declarações e dar ciência

1. Para ser contratado(a) pela UFBA, com base na Lei nº 8.745/93, você não pode ter sido contratado(a) pela mencionada Lei nos
últimos 24 (vinte e quatro) meses.

2. Você, também, não pode ter sido demitido(a) ou destituído(a) de cargo em comissão no serviço público federal nos últimos 05
(cinco) anos.

Nome CPF

        

I - DECLARAÇÃO SOBRE TER SIDO, OU NÃO, CONTRATADO(A) TEMPORARIAMENTE PELA LEI Nº 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE
1993

[    ] Nunca fui contratado(a)

[    ] Fui contratado(a) Período

    

Órgão ou Entidade

    

II - DECLARAÇÃO DE NÃO TER SIDO DEMITIDO(A) OU DESTITUÍDO(A) DE CARGO EM COMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Declaro que nos últimos 05 (cinco) anos não fui demitido(a) nem destituído(a) de cargo em comissão do serviço público federal
em virtude de: a) valer-me do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública; b)
atuar, como procurador(a) ou intermediário(a), junto a repartições públicas, salvo quando se tratou de benefícios previdenciários
ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro(a).

Declaro, também, que nunca fui demitido(a) nem destituído(a) de cargo em comissão do serviço público federal em virtude de: a)
crime contra a administração pública; b) improbidade administrativa; c) aplicação irregular de dinheiros públicos; d) lesão aos
cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional; e) corrupção.

III - DECLARAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E CIÊNCIA SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS

Declaro que as informações prestadas nos itens I e II acima são exatas e verdadeiras e de minha inteira responsabilidade.

IV - CIÊNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS DE PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA 

Estou ciente de que, no caso de declaração falsa, o contrato não será assinado ou, quando for o caso, será anulado, sujeitando-
me às penalidades previstas em lei.

Estou ciente também que constitui crime previsto no Art. 299 do Código Penal Brasileiro prestar declaração falsa com o fim de
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: Reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos e multa.

............... de .................................................... de 20............... ...................................................................................
Assinatura do(a) Candidato(a)

PRODEP
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS


