
 
 
 
 
 

 
ANEXO IV 

 
(Declaração de ciência de vedações constitucional e legal)

 
(nome do candidato) , (nacionalidade) ; (estado civil) ; (profissão) ; domiciliado na Rua 

 

  , Bairro , Cidade  , inscrito(a) no CPF sob o nº , portador da cédula de 
identidade nº        , expedida por , DECLARA, para os devidos fins, e sob as penas da lei, que está 
plenamente ciente das proibições estipuladas pelos dispositivos que seguem, anuindo aos seus termos expressa e 
irrevogavelmente, sem qualquer reserva ou ressalva: 

I  art. 37, incisos XVI, XVII e § 10º, da Constituição Federal, que seguem transcritos: 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. 

a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 
público; 

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com 

a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, 
os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 

 
II - art. 9º, inciso III, da Lei estadual nº 6.901, de 2 de outubro de 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 um ano que 
antecede a celebração deste contrato, firmado em ...../. / , assim como compromete-se a não pleitear ou aceitar 
contratação de igual gênero no prazo de um ano, contado da sua extinção. 
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