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Formulário 02 - Termo de Compromisso 

 

 

Professor(a) _________________________________________, abaixo assinado(a) 

professor(a) universitário(a), portador(a) do RG nº _______________ e do CPF nº 

__________________, docente da PUCSP desde ___________________, membro 

do quadro de carreira na categoria ________________, candidato(a) inscrito(a) no 

Processo Eleitoral de 2017 para o cargo eletivo de 

________________________________________________________________ da 

Faculdade de ___________________________________ da PUCSP e, na mesma 

chapa, o(a) Professor(a) _______________________________, abaixo assinado(a) 

professor(a) universitário(a), portador(a) do RG nº _______________ e do CPF nº 

__________________, docente da PUCSP desde ___________________, membro 

do quadro de carreira na categoria ________________, candidato(a) inscrito(a) no 

Processo Eleitoral de 2017 para o cargo eletivo de 

________________________________________________________________ da 

Faculdade de ___________________________________ da PUCSP para o mandato, 

diante do Processo Eleitoral regulamentado pela Deliberação do Conselho 

Universitário – CONSUN nº 11/2017, assumem o compromisso formal de utilizar e/ou 

divulgar, de forma responsável e ética, nas suas campanhas eleitorais e plataforma de 

governo, as informações que tiverem ou venham a ter acesso em decorrência das 

suas atuais ocupações funcionais ou de qualquer outro meio, resguardando sempre os 

interesses da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e zelando por sua 

imagem, relevância e excelência acadêmica. 

 

Assumem, ainda, o compromisso de não utilizar de tais informações de forma a expor 

e denegrir a Instituição, causando-lhe qualquer tipo de prejuízo, seja de ordem moral 

e/ou financeira. 
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E por esta ser a expressão da verdade, assinam o presente termo de compromisso 

impresso em 02 (duas) vias de igual teor e forma, tornando-o firme e valioso para 

todos os fins, na presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 

 

São Paulo, ___ de _______________ de 2017. 

 

 

 

Candidato Titular Candidato a Vice ou Suplente  

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

 

Assinatura Assinatura  

_____________________________________ 

 

______________________________________ 

 

Nome completo (legível) Nome completo (legível)  

   

Registro PUCSP nº ___________________ Registro PUCSP nº _____________________  

 

 

Testemunhas:  

Comissão Central Eleitoral - CCE Integrante da comunidade 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Assinatura Assinatura 

 

_____________________________________ 

 

______________________________________ 

Nome completo (legível) Nome completo (legível) 

  

Registro PUCSP nº ____________________ Registro PUCSP nº ____________________ 

 

 

 


