
 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF/88

A empresa:.................................................................................................................., 

estabelecida na avenida/rua: ...................................., n

cidade:......................, estado:........., inscrita no CNPJ sob o número:......................................  

Declara, sob as penas da lei, para fins de participação na 

Fade-UFPE, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESSALVA: 
Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz.
(    ) SIM

 
 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS
 
 
 
A empresa: ...........................................

........, bairro: ..................................., cidade: ................................, estado: ........., inscrita 

CNPJ sob o número: ......................................, de

conhecimento das informações contidas para o certame, manifestando plena e total aceitação 

das condições nele estabelecidas, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

sua habilitação na SELEÇÃO 

ocorrências posteriores e que 

punidas pela administração pública. 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

  

 
ANEXO III 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF/88

 
 

.................................................................................................................., 

estabelecida na avenida/rua: ...................................., no:......., bairro:............................, 

....., estado:........., inscrita no CNPJ sob o número:......................................  

Declara, sob as penas da lei, para fins de participação na SELEÇÃO PÚBLICA N° 0

UFPE, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz. 
(    ) SIM (    ) NÃO 

(LOCAL), (DATA) 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
(Nome/Assinatura) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa: ..........................................., estabelecida na avenida/rua: ..............................., n° 

........, bairro: ..................................., cidade: ................................, estado: ........., inscrita 

CNPJ sob o número: ......................................, declara, sob as penas da lei, de que tem pleno 

conhecimento das informações contidas para o certame, manifestando plena e total aceitação 

das condições nele estabelecidas, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

SELEÇÃO PÚBLICA N° 013/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores e que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas 

punidas pela administração pública.  

(LOCAL), (DATA) 
 
 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
(Nome/Assinatura) 

1 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CF/88 

.................................................................................................................., 

......., bairro:............................, 

....., estado:........., inscrita no CNPJ sob o número:......................................  

SELEÇÃO PÚBLICA N° 013/2021, 

UFPE, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

, estabelecida na avenida/rua: ..............................., n° 

........, bairro: ..................................., cidade: ................................, estado: ........., inscrita no 

clara, sob as penas da lei, de que tem pleno 

conhecimento das informações contidas para o certame, manifestando plena e total aceitação 

das condições nele estabelecidas, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 

, ciente da obrigatoriedade de declarar 

não está inscrita em cadastros nacionais de empresas 


