
EDITAL Nº 24/2018, DE 10 DE JANEIRO DE 2018.  

RETIFICA EDITAL Nº 946 /2017, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. 

A presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do IFSP – Edital 858/2017, instituída pela Portaria IFSP 

Nº 4.161, de 21 de Novembro de 2017, por motivo de alteração do cronograma, retifica o item 12 do EDITAL Nº 

946/2017, de 21 de dezembro de 2017, conforme segue: 

Onde se lê: 

12.1 Programação para inscrições: 

Evento Data 

Inscrições 02 a 10/01/2018 

Resultado preliminar 15/01/2018 

Interposição de Recursos 16 e 17/01/2018 

Resultado final 19/01/2018 

 

Leia-se: 

12.1 Programação para inscrições: 

Evento Data 

Inscrições 02 a 17/01/2018 

Resultado preliminar 22/01/2018 

Interposição de Recursos 23 e 24/01/2018 

Resultado final 26/01/2018 

 

 

MIRELLA SOUZA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

Portaria IFSP Nº 4.161, de 21 de Novembro de 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Declaração de Responsabilidade, Confidencialidade e Compromisso 

 

Eu, __________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º _____________________ e 

CPF n.º _______________________, residente à _______________________________________________________, 

ocupante do cargo de _________________________________ , do Quadro de Pessoal do(a) 

________________________________________________________________________________, em exercício na 

cidade de __________________________________, COMPROMETO-ME a: 

- Manter absoluto e inviolável sigilo sobre tudo que se relacionar com esta prestação de serviços. 

- Prestar os serviços em horário distinto do horário no qual exerço minhas funções no IFSP, e caso haja sobreposição 

de horários, comprometo-me a repor na sua integralidade, conforme legislação. 

- Apontar devidamente as horas trabalhadas em registro próprio. 

DECLARO AINDA QUE: 

- NÃO possuo cônjuge, companheiro(a) ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 

grau de parentesco, inscritos para participação no certame referente ao Edital nº 858/2017, de 24 de novembro de 

2017, publicado no D.O.U. de 01 de dezembro de 2017, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo – IFSP, e caso, no decorrer do certame, eu tome conhecimento da participação de parente comprometo-me a 

comunicar o fato imediatamente à Comissão Organizadora do Concurso Público para as devidas providências. 

- Estou CIENTE de que a remuneração pelos serviços prestados será realizada em folha de pagamento por meio de 

gratificação por encargo de curso ou concurso, conforme regulamentado pelo Decreto nº 6114 de 15/05/2007 e o 

disposto na Portaria SEGEP/MP nº 6, de 16 de janeiro de 2017. 

- Declaro que no ano de 2018 prestei serviços num total de _____ horas, remuneradas por meio de gratificação por 

encargo de curso e concurso. 

Sem mais, firmo o presente. 

 

____________________________, ______ de __________________________ de 2018. 

________________________________________________ 

Assinatura do Servidor 

 

CONTATOS: 

Telefone 1: (____) ____________________ Telefone 2: (____) ____________________ 



e-mail institucional: _________________________________________ 


