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DECLARAÇÃO 

 

Santo André, 08 de Fevereiro de 2019. 

 

  Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que eu, Silvio Ricardo 

Gomes Carneiro, inscrito no CPF sob o nº 252.223.808-66, portador da carteira de identidade nº 

23.034.992-4, expedida pela SSP/SP, matrícula SIAPE nº 2249486, servidor da Fundação 

Universidade Federal do ABC – UFABC, ocupante do cargo de professor em regime de 

dedicação exclusiva (40 horas/mês - RDE), que nos projetos nos quais participo, obedeço aos 

ditames preconizados pelos atos normativos da UFABC, bem como, não percebo quantia mensal 

total superior ao estabelecido no Art. 37, XI da Constituição Federal de 1988
1
. 

  Declaro que para a execução do projeto “Extimacidades: Teoria Crítica a partir 

do Sul Global”, Coordenador: Silvio Ricardo Gomes Carneiro, para o qual solicito autorização, 

disponibilizarei um total estimado de 32 horas/mês, durante 36 meses, que em nada interferirá 

nas minhas obrigações com a UFABC, e perceberei o valor total estimado em US$ 66.600,00 

(sessenta e seis mil e seiscentos dólares americanos), que será concedido a mim em 06 

parcelas semestrais de US$ 11.100,00 (onze mil e cem dólares americanos). 

Declaro ainda que não deixei de apresentar relatório de execução de projeto 

dentro do prazo estipulado e que não possuo pendências quanto a relatórios julgados irregulares, 

nos termos do art. 32, parágrafo 3, da Resolução CPCo n.1, de 27 de janeiro de 2014.  

 

 

 Assinatura do Solicitante  

 

 

 

Assinatura e Carimbo do Diretor do Centro 

                                                 
1
 O limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas percebidas pelo servidor, em qualquer hipótese, 

não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal, nos termos do Art. 37, inciso XI, da 

Constituição Federal. 
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Autorizado na CPCo em _____/_____/______ (para uso da ARI) 


