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TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
Resolução nº 09/2018 Consuni 

 

Ao assumir, hoje, _____ de __________________ de ______ o cargo de Professor(a) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, eu, ____________________________________________, admitido(a) 
através de Concurso Público: 

1) Declaro saber que os(as) Professores(as) da Universidade Federal do Rio de Janeiro devem 
dedicar-se de maneira harmônica a atividades de ensino, pesquisa e extensão e assumo o 
compromisso de, cumprindo o regimento e as normas internas da Instituição, integrar-me ao corpo 
de professores( as) para dar cumprimento ao plano de trabalho da Instituição. 

2) Declaro concordar em ser periodicamente avaliado(a) nas atividades que me forem atribuídas ao 
longo de toda a minha carreira, comprometendo-me a apresentar, na época aprazada, os necessários 
relatórios; 

3) Declaro ser do meu expresso conhecimento e plena aceitação que: 

3.1) nos 36 (trinta e seis) meses iniciais de meu contrato estarei em "Estágio Probatório" durante o 
qual passarei por processo de avaliação de minha aptidão para o Magistério Universitário, do qual 
dependerá minha efetivação no cargo; 

3.2) ao final de 30 (trinta) meses, a contar desta data, devo submeter à Comissão de Avaliação do 
Estágio Probatório especialmente designada para a minha avaliação, um Relatório de Atividades que 
será objeto de avaliação por esta Comissão, que contará com membros externos à Unidade. 

3.3) a não obtenção da pontuação mínima no processo de avaliação resultará no meu desligamento 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

4) Declaro ser do meu conhecimento que todo(a) Professor(a) da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, em Regime de Dedicação Exclusiva ou em Regime excepcional de 40 horas semanais deve: 

- Cumprir o período de 08 (oito) horas diárias em 02 (dois) turnos, e que a definição semestral de 
trabalho, em horário diurno ou noturno, e a localização nesta cidade são de atribuição do 
Departamento ou Programa; 

- Registrar, obrigatoriamente, em todas as publicações de minha autoria os créditos a UFRJ; 

- Responder às solicitações de informação das áreas acadêmicas, de pessoal e financeira da UFRJ nos 
prazos estabelecidos pelos órgãos competentes. 

5) Declaro serem do meu conhecimento as restrições existentes à acumulação de cargos 
(Constituição Federal, Lei 8112/90) e que qualquer acumulação existente ou que venha a existir deve 
ser imediata ou previamente comunicada à Universidade Federal do Rio de Janeiro e ainda que, se 
tal acumulação necessitar de mudança de regime de trabalho na UFRJ, a alteração deverá ser 
previamente aprovada. 

 

Rio de Janeiro, ___ de _____________________de _______. 

 

___________________________________________ 

assinatura 


