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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SE ENCONTRA EM GRUPO DE RISCO DA COVID -19  

 

DECLARAÇÃO 
 

Eu,  , portador (a) do CPF nº _________________, 
inscrito (a) para o cargo de  , declaro que para os fins de direito, ao 
efetivar minha inscrição para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO regido pelo Edital de Chamamento 
Público nº 001/2022 realizado pela Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que não me encontro em 
grupo de risco da COVID – 19, em conformidade com as normas deste Processo Seletivo com o qual concordo 
plenamente. 

 

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade de declaração implica na sanção penal prevista no art. 299 
do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 

 
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 
(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o 
documento é particular.” 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração para efeitos legais. 
 

Rio de Janeiro,  de  de 2022. 
 
 

 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 
 
 

Grupo de risco da doença COVID-19: 
 
 

· Doenças cardíacas crônicas: · Doença cardíaca congênita; · Insuficiência cardíaca mal controlada e 
refratária; · Doença cardíaca isquêmica descompensada; · Doenças respiratórias crônicas: · DPOC e 
Asma controlados; · Doenças pulmonares intersticiais com complicações; · Fibrose cística com infecções 
recorrentes; · Doenças renais crônicas: · Em estágio avançado (Graus 3,4 e 5); · Pacientes em diálise; · 
Imunossupressor: · Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea; · Imunossupressão por doenças 
e/ou medicamentos (em vigência de quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos); · 
Portadores de doenças cromossômicas e com estado de fragilidade imunológica; · Diabetes; · Gestantes 
com comorbidades ou puérperas 

 

 


