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Edital de Condições Gerais n.º 05/2021
Edital Específico n.º 06/2021

1. Qual a finalidade da Declaração de Compatibilidade e Responsabilidade?

Nessa declaração os membros da banca examinadora declaram que não possuem qualquer
relação com os candidatos inscritos que possa impedi-lo de atuar no concurso (item 2 do
Edital  de  Condições  Gerais  n.º  05/2021)  e  ainda  assumem a  responsabilidade  em ler  os
editais,  normas  complementares,  Resolução  Consuni/UFG  nº  23/2018  e  todos  os  demais
documentos disponibilizados no sítio da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade
Federal de Goiás, Propessoas/UFJ  (clique aqui).

2. Quem deve preencher a Declaração de Compatibilidade e Responsabilidade?

Os membros da banca examinadora que participarem da execução do concurso.

3.  Os  membros  suplentes  precisam  preencher  a  Declaração  de  Compatibilidade  e
Responsabilidade?

Não há  a  obrigatoriedade  de  preenchimento  da  referida  declaração  por  membro  suplente
desde que este não tenha substituído algum membro titular. Sendo assim, caso um membro
suplente  venha  a  substituir  um membro  titular,  obrigatoriamente  ele  deverá  preencher  a
Declaração de Compatibilidade e Responsabilidade.

4. Em que momento do concurso a declaração deve ser preenchida e assinada?

A Declaração de Compatibilidade e Responsabilidade deve ser preenchida, assinada e enviada
pelos membros da banca, via e-mail, para a Unidade Acadêmica/Unidade Acadêmica Especial
(UA/UAE) com, no mínimo, 02 (dois) dias de antecedência da data prevista para a publicação
da banca examinadora no SISCONCURSO. A UA/UAE deverá anexar no processo SEI, em
arquivo único, as três declarações e, concluído o prazo recursal, solicitar a emissão de portaria
através de despacho.

5. A declaração pode ser assinada de próprio punho?

Sim.  A declaração  poderá  ser  assinada  de  próprio  punho,  digitalizada  e  enviada  para  a
UA/UAE.

https://codirh.jatai.ufg.br/p/39898-orientacoes-para-as-ua-uae


 
                       MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE E
RESPONSABILIDADE 

Edital de Condições Gerais n.º 05/2021
Edital Específico n.º 06/2021

Área do Concurso:______________________________________________

Eu,  _________________________,  CPF  n.º___.___.___-__,  RG  n.º______________,
professor na Universidade ____________________________,  declaro, para fins de participação em
banca examinadora de concurso público para o magistério superior na Universidade Federal de Jataí
(UFJ), regido pelo Edital de Condições Gerais n.º 05/2021 e Edital Específico n.º 06/2021, que não me
enquadro nas situações previstas nos itens 2.2 e 2.3 do Edital n.º 05/2021, quais sejam:

2.2. Será considerado impedido o membro da Banca Examinadora que:
2.2.1. tenha entre os candidatos inscritos, cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos,

civis ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau civil;
2.2.2. tenha atuado como procurador do candidato;
2.2.3. esteja litigando judicial ou administrativamente com o candidato, ou respectivo cônjuge

ou companheiro; e
2.2.4. tenha sido orientador do candidato em nível de graduação, mestrado, doutorado ou em

estágio de pós-doutoramento, nos últimos 05 (cinco) anos.
2.3. Será considerado suspeito o membro da Banca Examinadora que:
2.3.1. seja empregador ou empregado, superior ou inferior hierárquico de um dos candidatos;
2.3.2. seja herdeiro presuntivo, donatário de um dos candidatos;
2.3.3.  for  credor  ou devedor  de um dos  candidatos,  de  seu cônjuge,  companheiro,  ou  de

parentes deste, em linha reta, ou colateral, até o terceiro grau civil;
2.3.4. tenha publicado, produzido, participado de projetos de extensão ou pesquisa com algum

dos candidatos;
2.3.5. tenha aconselhado algum dos candidatos sobre qualquer aspecto do certame;
2.3.6. tenha recebido dádivas antes ou depois do certame;
2.3.7.  tenha  amizade  íntima  ou  inimizade  notória  com algum dos  candidatos,  com o  seu

cônjuge, companheiro, ou com parentes deste, em linha reta, ou colateral, até o terceiro grau civil; e
2.3.8. tenha sido orientador do candidato em nível de graduação, mestrado, doutorado ou em

estágio de pós-doutoramento.
Declaro  também  que  comprometo-me  em  ler  os  editais  do  concurso,  as  normas

complementares e demais documentos que vierem a ser divulgados no site do concurso (Sisconcurso),
como  também  a  Resolução  Consuni  n.º  23/2018  e  os  documentos  disponibilizados  no  site  da
DPM/Propessoas/UFJ, indispensáveis para a execução do concurso e manutenção da lisura. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Jataí, ___ de _______________ de 2021.

                                  ________________________________________________

Assinatura do membro da banca


