
ANEXO II 

(Declaração de ciência da vedação do art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 6.901/2014, 
podendo ser transcrita conforme texto que se segue) 

  

CANDIDATO DEVE PREENCHER, ASSINAR E ENVIAR NA CONVOCAÇÃO 

Eu,________________________________________________(nome completo do 
candidato), _____________________________(nacionalidade), 
______________________(estado civil), ____________________ (profissão), domiciliado 
na _________________________________ 
__________________________________________(endereço), ________________(Bairro), 
___________ (CEP), ______________________ (Cidade), ____________________(Estado), 
inscrito(a) no CPF sob o nº____________________, portador da cédula de identidade 
nº_________________, expedida por __________________, DECLARO, sob as penas da lei, 
em especial, sob pena das sanções penais, previstas no Decreto-lei n. 2.848/1940 (Código 
Penal, artigos 171 e 299), administrativas (nulidade do contrato, dentre outros) e civis 
(reparação ao erário, entre outros), além das sanções previstas nas normas internas da UERJ, 
que estou plenamente ciente da proibição prevista no art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 
6.901/2014, anuindo aos seus termos expressa e irrevogavelmente, sem qualquer reserva ou 
ressalva, e que não fui contratado(a) com fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição 
Federal, que trata da contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, por qualquer entidade da Administração Pública 
do Estado do Rio de Janeiro no período de 12 (doze) meses que antecede a celebração deste 
contrato, assim como comprometo-me a não pleitear ou aceitar contratação de igual gênero no 
prazo de 12 (doze) meses, contado da sua extinção. 

 Art. 9º, inciso III, da Lei Estadual nº 6.901/2014. Afirma, em razão do disposto 
acima que não foi contratado(a) com fundamento no art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, que trata da contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, por qualquer entidade da 
Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro no período de 12 (doze) meses 
que antecede a celebração deste contrato, firmado em ...../..../ ....... , assim como 
compromete-se a não pleitear ou aceitar contratação de igual gênero no prazo de 12 
(doze) meses, contado da sua extinção. 

  

______________________________________ 

(Local e data) 

___________________________________________________________ 
(nome e assinatura do candidato) 

  

 

  

 

 

 


