SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

TERMO DE COMPROMISSO
CONSIDERANDO:
a) os princípios regentes da Administração Pública, especialmente a
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiência (Constituição
Federal, art. 37, caput);
b) a necessidade da realização de concurso público de provas ou de
provas e títulos para a investidura em cargo ou emprego público (Constituição
Federal, art. 37, II);
c) o indispensável tratamento impessoal e igualitário aos interessados
no concurso público (Constituição Federal, arts. 5º, caput, e 37, II);
d) a possibilidade da responsabilização dos agentes públicos e dos
particulares pelos danos causados (Constituição Federal, art. 37, § 6º; e
Código Civil, arts. 186, 187 e 927),
DECLARO QUE:
a) não tenho interesse direto ou indireto relacionado a algum candidato
deste concurso público;
b) não estou litigando judicial ou administrativamente com qualquer dos
candidatos ou respectivos cônjuges ou companheiros;
c) não tenho amizade íntima ou inimizade notória com qualquer dos
candidatos ou respectivos cônjuges ou companheiros(as), parentes e afins até
o terceiro grau;
d) não possuo cônjuge ou companheiro(a), ou qualquer parente,
consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral até o quarto grau,
como candidatos;
e) não tenho vínculo com cursos preparatórios para este Concurso
Público da Universidade Federal de São João del-Rei;
f) não me encontro em qualquer outra situação de impedimento ou de
suspeição,
E ASSUMO O COMPROMISSO DE:
a) cumprir todos os procedimentos de lisura, responsabilidade e sigilo
recomendados pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas,
quais sejam:

1) aplicar a prova teórico-prática primando pela correção do conteúdo
abordado e tendo como parâmetro o rigor do conhecimento científico;
2) tratar os candidatos com cordialidade, imparcialidade e respeito, para
fim de garantia do tratamento isonômico entre os candidatos;
3) assegurar sigilo absoluto quanto à avaliação e adotar todos os
procedimentos recomendados pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento
de Pessoas.

Estou ciente, no caso do descumprimento desses princípios, normas e
procedimentos, da minha responsabilidade administrativa, civil e penal.

Por ser verdade, firmo a presente.

São João del-Rei, _____ de _________________ de ________.

Nome: ________________________________________________

Assinatura: ________________________________________________

