
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
 

DECLARAÇÕES PARA FINS DE APOSENTADORIA 
 
Dados do servidor 

Nome: Siape: 

Cargo: Carga horária: 

  
 

● DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS 
 

1. ( ) Declaro que NÃO ACUMULO nenhum outro cargo/emprego público federal, estadual,            
municipal, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública. 

2. (      ) Declaro que ACUMULO o cargo atualmente em exercício com outro cargo/emprego público 
federal, estadual, municipal, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação 
pública, conforme informações abaixo: 

 

Cargo: Situação: (       ) Ativo (       ) Aposentado 

Instituição: 

Carga horária semanal: (          ) Federal   (          ) Estadual   (          ) Municipal 

Observação : Aposentadoria em outro cargo também é considerada acumulação. 
 
 

● DECLARAÇÃO DE LICENÇA SAÚDE 
 

1. (   ) Declaro que NÃO ESTOU gozando de licença para tratamento de saúde. 
2. (   ) Declaro que ESTOU gozando de licença para tratamento de saúde.  

Vigência: De _______/_______/__________  até  _______/_______/__________. 

 
 

● DECLARAÇÃO DE QUE NÃO RESPONDE A INQUÉRITO ADMINISTRATIVO 
 

Declaro para fins de instrução de processo de aposentadoria que não estou respondendo a              
inquérito administrativo nesta Universidade, estando ciente do que consta no art. 299 do Código Penal,               
transcrito: 

  
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia             
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia              
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade              
sobre fato juridicamente relevante.  (...)  Parágrafo único - Se o agente é funcionário             
público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou             
alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

 

Data:            /           / 
 
 
___________________________________

Assinatura do servidor 

Data:            /           / 
 
 
_______________________________________ 

Assinatura e carimbo da chefia imediata 

Última atualização: Abril/2016 

 

 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 
 

 

Dados do servidor 

Nome: Siape: 

  

● DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA INDIVIDUALIZADA 
 

Conforme Orientação Normativa SEGEP/MP nº 01 de 10/01/2013, declaro para fins de recebimento de 
proventos, que possuo conta bancária individualizada conforme quadro abaixo: 

 

Banco:  Agência: Conta: 

 
● DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES 

 

1. (   ) NÃO POSSUO bens móveis ou imóveis ou de raiz no Território Nacional. 
2. (   ) POSSUO bens móveis ou imóveis ou de raiz no Território Nacional, conforme: 

      (   ) Imposto de Renda em anexo 

      (   ) Aqui relacionados:  ____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Data:            /           / 

 

 
_____________________________________________________________ 

Assinatura do servidor 

Última atualização: Abril/2016 


