
 

ANEXO VII 

TERMO DE DESISTÊNCIA 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome  

RG  Órgão Expedidor  

CPF  Fone (    ) 

Cargo Pretendido  

Nº de inscrição  

E-mail  

DECLARO para os devidos fins que DESISTO de concorrer às vagas reservadas a candidatos 

pretos e pardos, ofertadas pelo ConcursoPúblicoparaprovimento, emcaráterefetivo,docargode 

Docente – Área: ____________________________ doInstitutoFederaldeEducação,Ciênciae 

Tecnologiado ACRE–IFAC, regido pelo Edital nº 01/2016. DECLARO ainda estar ciente de que 

concorrerei somente às vagas de ampla concorrência. 

Em atendimento à Orientação Normativa nº 3, de 1/8/2016, publicada no DOU nº 147, de 

2/8/2016, Seção 1, página 54, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no 

Serviço Público do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, os candidatos que 

se autodeclararam pretos ou pardos no momento da inscrição, conforme subitem 6.8, para concorrer 

às possíveis vagas reservadas e que no Resultado Final estiverem entre os 5 (cinco) primeiros 

colocados dentro desse grupo seleto, por cargo/área, serão convocados para entrevista, presencial e 

obrigatória, que será realizada pela Comissão Especial de Verificação, para aferir a veracidade da 

autodeclaração. 

______________, ____ de _______ de_____. 

 

_____________________________ 

Assinatura do Candidato 

FALSIDADE IDEOLÓGICA 
Art. 299. Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia 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 fato juridicamente relevante: 

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 e multa, se o documento é particular. 

Parágrafo Único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta 

parte. 

LEI Nº 12.990, DE 9 DE JUNHO DE 2014 

(...) 

Art. 2
o
 Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem 

pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

Parágrafo único.  Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do 

concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou 

emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.(...) 

 


