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PERGUNTAS FREQUENTES 

PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS 

 

Seguem, abaixo, algumas orientações referentes ao preenchimento dos Formulários 

listados na relação de Documentos Admissionais. Dúvidas adicionais serão sanadas no 

momento da entrega da documentação na Divisão de Admissão: 

 

FORMULÁRIO PADRÃO DO FUNCIONÁRIO-FPF 

 

 

 

 

 

*Em caso do Candidato não possuir PIS/ PASEP, a Divisão de Admissão providenciará 

o mesmo após a Posse. 

 

*Dúvidas referentes a Conta Salário serão sanadas no momento da Entrega da 

Documentação. A Divisão de Admissão fornecerá Ofício para Abertura de Conta Salário. 

 

 

 

Deixar esses campos em 

branco. 

Área exclusiva para 

preenchimento da Divisão 

de Admissão 

Área de preenchimento do 

Candidato. 
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DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGOS 

Declaração de Acúmulo de Cargos (Página 1) 

 

 

 

 

Preencher com Nome, o Cargo 

que irá assumir na UFRJ e sua 

respectiva Carga Horária 

Item I: Declarar todos os Vínculos 

Públicos que possui nesta área. 

Importante: Mesmo em caso de 

pretensão de Desligamento deste(s) 

vínculo(s) até a data da Posse na UFRJ, 

favor ,ainda assim, declará-lo(s) e ao lado  

escrever a seguinte observação: “Irei 

solicitar desvínculo até a data da Posse” 
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Declaração de Acúmulo de Cargos (Página 2) 

 

 

 

Declaração de Acúmulo de Cargos (Página 3) 

 

Item II Preencher com 

informações referentes a 

aposentadorias. 

 Caso não possua marque NÃO 

Item III- Preencher com 

informações referentes a 

participação na atividade de 

Gerência/ Administração de 

Empresa Privada e Sociedade. 

Caso não possua marque NÃO 

 

Item IV-Preencher com informações 

referentes a Vínculo Privado.  

Caso não possua marque NÃO 

 

Datar e assinar o documento, atestando assim 

a veracidade das informações prestadas 

Obs: 1 -A página ao lado é apenas um Modelo 

de Declaração de Horário. Para aqueles que 

NÃO possuem vínculo ou não pretendem 

acumular Cargos, o mesmo não precisa ser 

apresentado. 

 

 

Obs:2 -Somente aqueles que tentarão 

acumular algum Cargo permitido por Lei 

deverá apresentar esta parte do Formulário 

preenchido. Lembrando que este é apenas um 

Modelo, o Candidato deverá procurar o 

Departamento Pessoal do vínculo que 

pretende acumular e solicitar tal documento 

(Declaração de Horário), que deverá ser 

devidamente assinado e carimbado pelo 

responsável pelo setor. 
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DECLARAÇÃO DE BENS 

 

 

Este formulário deverá ser preenchido somente por aqueles que NÃO  

Declaram o Imposto de Renda Pessoal Física- IRPF à Receita Federal. 

 

 

 

 

 

Obs: Para aqueles que Declaram o IRPF- a Declaração Completa deverá ser 

entregue à Divisão de Admissão  no momento da entrega dos Documentos 

Admissionais. 

 

 

 

 

 

 



 
UFRJ- CPP-PR4- Divisão de Admissão 

5 

DECLARAÇÃO 137 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO BENEFICIÁRIO DO SEGURO DESEMPREGO 

 

Preencher as informações 

Solicitadas. 

Datar e Assinar 

Preencher as informações 

solicitadas. 

Datar e Assinar 
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FORMULÁRIO –PERFIL PROFISSIONAL 

 

 

 

 

*Preencher os dados solicitados. 

*O nível de Escolaridade informado 

deverá ser o Grau de Instrução mais 

elevado, ainda que incompleto. 

*Habilidades, conhecimentos e 

expectativas deverão ser informadas 

da forma mais sincera e resumida 

possíveis. 

 


