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Anexo I 

 

TERMO DE SOLICITAÇÃO E COMPROMISSO 

 
 

Considerando a Lei Complementar 349/2017, o Decreto 46.115/2018 e a Resolução CEPE Nº 

092/2018, eu, ____________________________________________________________________, 

Matrícula _________, CPF _____________________, declaro ao assinar este termo que: 

       solicito permanência no Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva tendo como última 

concessão de dedicação exclusiva a Portaria nº ________ de ____ de ________de 20___, 

vigente até ________ de ________. 

       solicito ingresso no Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva tendo como última concessão 

de dedicação exclusiva a Portaria nº ________ de ____ de ________de 20___, vigente até 

________ de ________. 

       solicito renovação da percepção de Gratificação de Dedicação Exclusiva tendo como última 

concessão de dedicação exclusiva pela Portaria nº ________ de ____ de ________de 20___, 

vigente até ________ de ________. 

       solicito início da percepção da Gratificação de Dedicação Exclusiva. 

       não possuo vínculos empregatícios. 

       possuo os seguintes vínculos empregatícios: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Declaro também que: 

1) atesto minha opção voluntária em desenvolver o projeto apresentado, no caso de solicitação de 

início da percepção da Gratificação de Dedicação Exclusiva; 

2) atesto conhecimento do marco legal vigente; 

3) atesto meu comprometimento em agregar valor à Pesquisa ou Extensão da Universidade de 

Pernambuco; 

4) atesto estar ciente que o descumprimento do disposto na Lei Complementar 349 de 6 (seis) de 

janeiro de 2017 ou no Decreto 46.115 de 11 de junho de 2018 implicará na saída do Regime de 

Trabalho de Dedicação Exclusiva; 

5) atesto estar ciente que o regime de dedicação exclusiva impõe ao requerente possuir apenas a 

Universidade de Pernambuco como vínculo profissional único, bem como das penas passíveis da 

legislação em vigor. 

 

Em, ____ de ________ de _____, Recife - Pernambuco, assino abaixo em sinal de minha 

concordância e compromisso para com meus pares. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

 


