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João Pessoa, 5 de março de 2021.

Aos (Às) Servidores (as) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

Assunto: Declaração anual de acumulação de cargosAssunto: Declaração anual de acumulação de cargos

Senhores (as) Servidores (as),

Cumprimentando-os (as) cordialmente e, considerando o disposto no O cio Circular nº 01/2021/DGEP/REITORIA/IFPB, de

02 de março de 2021, informamos os procedimentos necessários à prestação da declaração de acúmulo de cargos,

empregos e funções, conforme abaixo detalhado.

Para declaração negativa da existência de quaisquer outros vínculos deverão ser realizados os seguintes passos:

1 – Acessar o Sistema SUAP;

2 – Clicar no ícone “Declaração de Acúmulo de Cargo”:

3 – Marcar a opção “Não possuo nenhum outro vínculo com inicia va pública, privada ou mercan l (sociedade) e nem

percebo proventos oriundos de aposentadoria ou pensão”, marcar a caixa declarando a veracidade das informações,

digitar a senha e clicar em “Salvar”:

4 – Clicar na lupa:

5 – Clicar em “Documento Eletrônico” e em seguida em “Assinar”



6 - Selecionar o vínculo, conforme o caso, colocar a senha e clicar em “Assinar Documento”

7 - Por último clicar em “Finalizar Documento”

Para declaração positiva acerca da existência de quaisquer outros vínculos, deverá ser realizado os seguintes passos:

1 – Acessar o Sistema SUAP;

2 – Clicar no ícone “Declaração de Acúmulo de Cargo”:

3 – Marcar a opção “Possuo outro vínculo emprega cio, exerço a vidade remunerada, mercan l (sociedade), percebo

proventos de aposentadoria e/ou percebo bene cio de pensão”, selecionar a opção que melhor se enquadrar e

preencher os demais detalhes acerca da situação apontada, marcar a caixa declarando a veracidade das informações,

digitar a senha e clicar em “Salvar”:

4 – Clicar na lupa:

5 – Clicar em “Documento Eletrônico” e em seguida em “Assinar”
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