ANEXO I – DECLARAÇÃO DO PROFISSIONAL

DECLARAÇÃO

.........................................., (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) da
Carteira de identidade nº ....................e do CPF nº .......................... , indicado a fim de
compor a Equipe técnica da empresa (quando for o caso)....................................., para atuar
nas seguintes áreas .................................... (informar áreas de atuação), para fins de Cadastro
promovido pela FIES, DECLARA para os devidos fins que:

01. Está ciente e aceita todos os termos do Documento de Cadastro acima referido, e que a
contratação dos serviços não gera qualquer tipo de vínculo empregatício com a FIES, razão
pela qual assume a responsabilidade do recolhimento de toda e qualquer despesa de natureza
fiscal e previdenciária junto à empresa jurídica a qual está legalmente vinculado;

02. Está ciente de todas as obrigações e compromissos éticos e morais requeridos para a
execução dos serviços objeto de cadastro, inclusive quanto à qualidade dos serviços
prestados; disponibilidade para atendimento às demandas; necessidade de manter sigilo
sobre as peculiaridades da FIES bem como outras entidades que venham a aderir a seus
termos e dos clientes, bem como de informações e documentos que tiver acesso em razão da
execução dos serviços; zelar e preservar o nome e a imagem da FIES bem como outras
entidades que venham a aderir a seus termos; e demais condições estabelecidas no referido
Documento;

03. Está ciente, também, do impedimento em comercializar qualquer produto, divulgar ou
promover sua empresa ou serviços junto aos clientes atendidos durante os contados mantidos
em nome da FIES, bem como utilizar qualquer material desenvolvido, sem prévia e expressa
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autorização, ou, ainda, cobrar qualquer honorário comercial dos clientes, complementar ou
não, relativos aos trabalhos executados quando a serviço do contratante;

04. Declara, para fins de direito, não estar impedido de participar do CADASTRO DE
CONSULTORES E INSTRUTORES DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO
ESTADO DE SERGIPE, conforme indicado no CAPÍTULO II, item 2.1. Em caso de
alteração, assumo a responsabilidade de informar A FIES, cabendo meu descredenciamento
do referido CADASTRO DE CONSULTORES E INSTRUTORES DA FEDERAÇÃO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SERGIPE.

05. Declara, sob as penas da lei, que as informações constantes nos documentos por ele
apresentados são verídicas, estando à disposição para comprovação, sempre que solicitado.

______________________, _____ de ____________ de ______

_________________________________
Assinatura
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