
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIRETORIA DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE E RESPONSABILIDADE

Edital de Condições Gerais nº: ___/_____
Edital Específico nº: ___/_____

Área do Processo Seletivo Simplificado:

Membro da Banca

Nome completo 

Documento de identidade CPF

Instituição

Declaro,  para  fins  de  participação  em  banca  examinadora  de  Processo  Seletivo  Simplificado  para
contratação de Professor Visitante/Visitante Estrangeiro na Universidade Federal de Jataí (UFJ), regido pelo Edital
de Condições Gerais nº 10/2022 e Edital Específico nº 11/2022, que não me enquadro nas situações previstas no
item 9.3 e 9.4 do Edital nº 10/2022 supramencionado, quais sejam:

9.3. Será considerado impedido o membro da Banca Examinadora que:
9.3.1. tenha entre os candidatos inscritos, cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos, civis 
ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau civil; 
9.3.2. tenha atuado como procurador do candidato;
9.3.3. esteja litigando judicial ou administrativamente com o candidato, ou respectivo cônjuge ou
companheiro;
9.3.4. tenha sido orientador do candidato em nível de graduação, mestrado, doutorado ou em
estágio de pós-doutoramento.

9.4. Será considerado suspeito o membro da Banca Examinadora que:
9.4.1. seja empregador ou empregado, superior ou inferior hierárquico de um dos candidatos;
9.4.2. seja herdeiro presuntivo, donatário de um dos candidatos;
9.4.3. 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;
9.4.4. tenha publicado, produzido, participado de projetos de extensão ou pesquisa com algum
dos candidatos;
9.4.5. tenha aconselhado algum dos candidatos sobre qualquer aspecto do certame;
9.4.6. tenha recebido dádivas antes ou depois do certame;
9.4.7. 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
9.4.8. tenha sido orientador do candidato em nível de graduação, mestrado, doutorado ou em
estágio de pós-doutoramento.

Declaro também que comprometo-me a ler os editais do Processo Seletivo Simplificado para contratação
de Professor Visitante/Visitante Estrangeiro, as normas complementares e demais documentos que vierem a ser
divulgados  no  site  do  Processo  Seletivo  (SISCONCURSO),  como  também  a  Resolução  CONSUNI-UFJ  nº
11R/2021 e os documentos disponibilizados no site da DPM/Propessoas/UFJ, indispensáveis para a execução do
Processo Seletivo e manutenção da lisura. 

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

__________________________________, _______ de _________________ de __________
Cidade/UF dia mês  ano

_______________________________________________
Assinatura do membro da banca
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