
ANEXO VIII - MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS NORMAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

 

Eu, _____________________________________________________(nome completo), 

________________(nacionalidade), _______________(estado civil), portador do R.G. 

__________________ e do C.P.F. _________________, residente e domiciliado no 

endereço __________________________________________________________, 

Bairro______________, Cidade______________, Estado______, declaro que, ao 

efetivar minha inscrição para a Seleção Pública Simplificada, realizada pela Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Município do 

Recife, tomei conhecimento das normas deste Processo Seletivo, com as quais concordo 

plenamente.  

 

 

(Local e data)_______________, ____ de _______________de 2021. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura 

 

  



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO ACESSO ÀS SALAS 

VIRTUAIS DAS PROVAS ESPECÍFICAS 

 

 

Eu, _____________________________________________________(nome completo), 

________________(nacionalidade), _______________(estado civil), portador do R.G. 

__________________ e do C.P.F. _________________, residente e domiciliado no 

endereço __________________________________________________________, 

Bairro______________, Cidade______________, Estado______, declaro que me 

responsabilizo pelo acesso a computador e internet no dia da aplicação da prova de 

conhecimento específico, caso venha a ser habilitado nos requisitos mínimos para 

contratação pela Seleção Pública Simplificada, realizada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Município do Recife.  

 

 

(Local e data)_______________, ____ de _______________de 2021. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura 

  



 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO CONDENATÓRIO 

PARA A CONTRATAÇÃO 

 

 

Eu, _____________________________________________________(nome completo), 

________________(nacionalidade), _______________(estado civil), portador do R.G. 

__________________ e do C.P.F. _________________, residente e domiciliado no 

endereço __________________________________________________________, 

Bairro______________, Cidade______________, Estado______,  declaro, para fins de 

inscrição no Processo de Seleção Simplificado, realizada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura do Recife: 

. que não estou cumprindo e nem sofri, no exercício de função pública, penalidade 

por prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão público 

ou entidade de esfera municipal, estadual ou federal; e 

. que não estou cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão 

público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.   

 

 

(Local e data)_______________, ____ de _______________de 2021. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura 

  



DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE IMPLIQUE 

CONFLITO DE INTERESSES 

 

 

Eu, _____________________________________________________(nome completo), 

________________(nacionalidade), _______________(estado civil), portador do R.G. 

__________________ e do C.P.F. _________________, residente e domiciliado no 

endereço __________________________________________________________, 

Bairro______________, Cidade______________, Estado______, declaro, para fins de 

inscrição no Processo de Seleção Simplificado, realizada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura do Recife, 

que estou ciente que, caso venha a ser contratado no âmbito da presente contratação 

temporária, estarei impedido(a) de exercer atividade profissional e/ou comercial paralela 

que entre em conflito com os interesses do Município do Recife, especialmente no que 

concerne aos projetos de parcerias desenvolvidos pela Secretaria Executiva de Parcerias 

Estratégicas. 

 

 

(Local e data)_______________, ____ de _______________de 2021. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura 

 



 
 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA CAPTURA DE IMAGEM E SOM DURANTE 

AS PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

Eu, _____________________________________________________(nome completo), 

________________(nacionalidade), _______________(estado civil), portador do R.G. 

__________________ e do C.P.F. _________________, residente e domiciliado no 

endereço __________________________________________________________, 

Bairro______________, Cidade______________, Estado______, declaro que, ao 

efetivar minha inscrição para a Seleção Pública Simplificada, realizada pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Município do Recife: 

1.  tomei conhecimento que as imagens e sons das salas virtuais de realização das provas de 

conhecimentos específicos serão gravadas e registradas para os fins do respectivo 

processo seletivo; 

2. Concedo autorização para a gravação e registro de minhas imagens e sons nas salas 

virtuais de realização de provas de conhecimentos específicos para as estritas finalidades 

de processamento da presente Seleção Pública Simplificada. 

 

 

(Local e data)_______________, ____ de _______________de 2021. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura 

 

  


