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Porto Velho, 09 de julho de 2022.

  

                                                                                 

        

  

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO DO PROFISSIONAL

 

Eu,                                                                                                                                          , portador do CPF
                                                    , RG                                          , candidato(a) à  Mentor técnico:

 

1. DECLARO ter interesse em fazer parte do Projeto “PALOMAKOBA- Projeto de capacitação e
desenvolvimento de softwares para dispositivos móveis”, e desenvolver as atividades a ele
pertinentes, conforme plano de trabalho e outros documentos do projeto.

2. DECLARO, estar ciente que o regime de contratação para participar do projeto será pelo da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por tempo determinado. Portanto, concordo que não terei
nenhum tipo de estabilidade, podendo o contrato ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma
das partes, conforme previsto pela CLT.

3. DECLARO, que estou sabedor que para efeitos de pagamento do salário do projeto, EU entregarei
mensalmente, para Coordenação do Projeto os seguintes documentos:

a. Formulário de Solicitação de pagamento, devidamente preenchido e assinado pela Coordenação do
Projeto (Modelo fornecido pela FUNDAPE);

b. Cópia de CPF e RG do solicitante;
c. Demais documentos que a FUNDAPE julgar necessário.

4. DECLARO, estar ciente de que, caso selecionado(a) para ser funcionário CLT, a infração a qualquer
dos itens deste Termo de Compromisso implica o cancelamento do contrato.

5. DECLARO, que possuo total conhecimento da carga horária semanal de 40 horas.
6. DECLARO, ciência que o desenvolvimento das minhas atividades profissionais não caracteriza

vínculo empregatício com a UNIR ou qualquer outra instituição envolvida no projeto, e os valores
recebidos serão efetuadas pela FUNDAPE.

7. DECLARO, saber que as atividades serão desenvolvidas no Departamento Acadêmico de Ciência da
Computação (DACC), ligado ao Núcleo de Tecnologia (NT), campus de Porto Velho da Fundação
Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

 

Porto Velho,          de                 de 2022
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__________________________________
Assinatura do candidato:

 

Documento assinado eletronicamente por CAROLINA YUKARI VELUDO WATANABE, Coordenador(a),
em 10/07/2022, às 22:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1025434 e
o código CRC 0838F74A.

Referência: Processo nº 23118.008417/2022-12 SEI nº 1025434

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

