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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO 

(Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010) 

Eu,  ,  CPF

nº  e RG nº , designado (a) /nomeado (a) para exercer a/o fun-

ção  gratificada/cargo  de  direção  de  

do/da  (Pró-Reitoria,  Instituto,  Órgão  Suplementar,  Unidade  Acadêmica  Especial,  campus)
, declaro não possuir nenhum vínculo

familiar1 com a autoridade máxima da Universidade Federal do Oeste do Pará nem com nenhum
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de direção, chefia ou assessoramento desta
Instituição, nos termos do Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de
que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem
como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevan-
te. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de
1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

Em,  de  de .

Assinatura2

1 Considera-se familiar: o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 
afinidade, até o terceiro grau (pai, mãe, filho, filha, avó, avô, neto, neta, bisavó, bisavô, bisneta, bisneto, irmão, ir-
mã, tio, tia, sobrinho, sobrinha), de acordo com o Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010, e com a Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002. 

2 Este documento deverá ser assinado eletronicamente pelo(s) seu(s) interessado(s), conforme Decreto nº 8.539, 08 
de novembro de 2015, Art. 6º, §1º, utilizando o mecanismo de usuário e senha 
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