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PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DEPT. DE AVALIAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS, FUNÇÕES
OU EMPREGOS PÚBLICOS

Nome*: Matrícula SIAPE*:

RG*: CPF*:

Endereço Residencial*:

Caso seja pensionista, informe o nome do Instituidor de Pensão:

Declaro que: 

 Não exerço nenhum outro cargo, emprego ou funça�o pu� blica ale�m do que ocupo ou 

pretendo ocupar na UFS.

 Exerço outro cargo, emprego ou funça�o pu� blica(marcada esta opça�o, favor preencher os 
dados abaixo).

HORÁRIO NA UFS
Dias/
Hora� rios

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SA/ BADO DOMINGO

Manha�
Tarde
Noite

Ainda na�o possuo hora� rio na UFS

Declaro ocupar o(s) seguinte(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões) pública(s):

1º CARGO
CARGO, EMPREGO, FUNÇÃO:

ÓRGÃO: Data de Admissão:

Unidade de Exercício: Endereço da Unidade:

 
HORÁRIO NA UFS

Dias/
Hora� rios

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SA/ BADO DOMINGO

Manha�
Tarde
Noite

Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”
Av. Marechal Rondon s/n – Bairro Rosa Elze – São Cristóvão, SE

www.daas.ufs.br / (079) 3194-6440/6483 / diben@academico.ufs.br

http://www.daas.ufs.br/
mailto:diben@academico.ufs.br
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2º CARGO
CARGO, EMPREGO, FUNÇÃO:

ÓRGÃO: Data de Admissão:

Unidade de Exercício: Endereço da Unidade:

HORÁRIO NA UFS
Dias/
Hora� rios

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SA/ BADO DOMINGO

Manha�
Tarde
Noite

OUTRAS INFORMAÇÕES

I. Em exercí�cio de cargo de magiste�rio em atividade de ensino:          

II. Sujeito ao regime de dedicaça�o exclusiva:       

Se sim: exerce outra atividade?     

III. No exercí�cio de cargo em comissa�o ou funça�o de confiança:  
IV. Aposentado(a), em disponibilidade, na reserva/reforma remunerada 

 _________________________________________.
V. Participa de gere;ncia ou administraça�o de sociedade privada, personificada ou na�o 
personificada ou exerça o come�rcio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandita� rio 

(art. 117, inc. X, da lei 8.112/90)?  

Estou  ciente  da regra  da proibiça�o  de  acumulaça�o  de  cargos,  empregos ou funço� es 
pu� blicas na  Unia�o,   Estados  e  Municí�pios,  incluindo-se  autarquias,  empresas pu� blicas, 
fundaço� es  e  sociedades  de  economia  mista. 

Estou  ciente  que  qualquer omissa�o constitui presunça�o de ma� -fe� , raza�o pela qual ratifico 
como verdadeira a presente  declaraça�o e que  constitui  crime prestar  declaraça�o  falsa  com 
a finalidade de criar obrigaça�o ou alterar a verdade sobre fatos.

Data:                  

                                                                         __________________________________________________________
                                                                                                        Assinatura do solicitante

Cidade Universitária “Prof. José Aloísio de Campos”
Av. Marechal Rondon s/n – Bairro Rosa Elze – São Cristóvão, SE

www.daas.ufs.br / (079) 3194-6440/6483 / diben@academico.ufs.br

Sim Na�o

Sim Na�o

Pu� blica Privada

Sim Na�o

Sim Na� o, qual regime de 
previde;ncia?

Sim Na�o

http://www.daas.ufs.br/
mailto:diben@academico.ufs.br
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