
Guia para Inclusão de Termo de Compromisso e Declaração Ausência de Conflito de
Interesses 

Na página de Concursos Públicos <https://portal.unila.edu.br/concursos>, descer até  Orientações
para Curso ou Área Demandante:

Clicar  em “Termo  de  Compromisso  e  Declaração  de  Ausência  de  Conflito  de  Interesses  para
Processo Seletivo Simplificado Professor Substituto”, que gerará o documento abaixo:

Os membros da banca podem ser externos ou vinculados à Unila, possuindo dois procedimentos
distintos para a inclusão do termo no SIPAC:

1º) Para membro externo:

MEMBRO EXTERNO DE BANCA

Para membro externo, o termo deverá ser preenchido e assinado fisicamente. Após assinatura, o
termo deverá ser inserido no SIPAC.

Para incluir o  Termo de Compromisso e Declaração Ausência de Conflito de Interesses, deve-se
acessar o SIPAC e inserir o formulário da seguinte forma:

https://portal.unila.edu.br/concursos


SIPAC > Portal Administrativo > Protocolo > Documentos > Cadastrar Documento

O sistema abrirá a tela “Informar Dados Gerais” para inclusão dos dados relativo ao documento,
conforme a seguir:

Tipo do Documento: TERMO
Natureza do Documento: RESTRITO
Hipótese Legal: INFORMAÇÃO PESSOAL
Assunto Detalhado: Termo de Compromisso e Declaração Ausência de Conflito de Interesses

Após, no campo “Forma do Documento”, clicar em “Anexar Documento Digital”:



Aparecerá o campo “Dados do Documento Digital”. Preencher os dados do documento anexo:

Finalizado o preenchimento e inserido o arquivo, basta assinar. Para adicionar assinante, passar o
cursor sobre “Adicionar Assinante” e selecionar as opções, conforme imagem abaixo:

Assinante adicionado, clicar em “Continuar”:

Na próxima tela “Anexar Arquivos”, ir diretamente em “Continuar”:



Na sequência, em “Informar Interessados no Documento”, selecionar a opção “Unidade” e inserir
as unidades interessadas no processo seletivo, conforme imagem a seguir:

Inserido os interessados, clicar em “Continuar”.

Em  “Informar  Dados  da  Movimentação  Inicial”,  selecionar  como  destinatário  a  Divisão  de
Concursos e Seleções (DICS), conforme imagem abaixo:

Após, clicar em “Continuar”.

Na sequência, na tela “Confirmação dos Dados”, conferir as informações do documento e clicar
em “Confirmar”.



2º) Para membro vinculado à Unila (servidor, professor substituto, professor visitante, professor
colaborador):

MEMBRO VINCULADO À UNILA

Para  membro vinculado à Unila (servidor,  professor  substituto,  professor  visitante,  professor
colaborador), o cadastro do termo deverá ser realizado diretamente no SIPAC com a coleta da
assinatura eletrônica.

Para incluir o  Termo de Compromisso e Declaração Ausência de Conflito de Interesses, deve-se
acessar o SIPAC e inserir o formulário da seguinte forma:

SIPAC > Portal Administrativo > Protocolo > Documentos > Cadastrar Documento

O sistema abrirá a tela “Informar Dados Gerais” para inclusão dos dados relativo ao documento,
conforme a seguir:

Tipo do Documento: TERMO
Natureza do Documento: RESTRITO
Hipótese Legal: INFORMAÇÃO PESSOAL
Assunto Detalhado: Termo de Compromisso e Declaração Ausência de Conflito de Interesses



Após, no campo “Forma do Documento”, clicar em “Escrever Documento”:

Selecionada a forma, o sistema abrirá a opção para “Escrever Documento”:

Em  outra  aba  do  Navegador,  ir  para  a  página  de  Concursos  Públicos
<https://portal.unila.edu.br/concursos>:

Na página de concursos, descer até Orientações para Curso ou Área Demandante:

https://portal.unila.edu.br/concursos


Clicar  em “Termo de  Compromisso  e  Declaração de Ausência  de Conflito  de  Interesses  para
Processo Seletivo Simplificado Professor Substituto”.

O  documento  abrirá  no  editor  de  texto.  Copiar  toda  informação  do  documento  [(Ctrl+A)  +
(Ctrl+C)].

Voltar para a página do SIPAC, ir em “Escrever Documento” e colar as informações do “Termo de
Compromisso  e  Declaração  de  Ausência  de  Conflito  de  Interesses  para  Processo  Seletivo
Simplificado Professor Substituto” (Ctrl+V).

Preencher o documento. Concluído o preenchimento do formulário, deve-se adicionar o assinante.

Para adicionar assinante, basta passar com o cursor sobre “Adicionar Assinante” e selecionar as
opções, conforme imagem abaixo:

Adicionado o assinante, clicar em “Continuar” para prosseguir:



Na próxima tela “Anexar Arquivos”, ir diretamente em “Continuar”:

Na sequência, em “Informar Interessados no Documento”, selecionar a opção “Unidade” e inserir
as unidades interessadas no processo seletivo, conforme imagem a seguir:

Inserido os interessados, clicar em “Continuar”.

Em  “Informar  Dados  da  Movimentação  Inicial”,  selecionar  como  destinatário  a  Divisão  de
Concursos e Seleções (DICS), conforme imagem abaixo:



Após, clicar em “Continuar”.

Na sequência, na tela “Confirmação dos Dados”, conferir as informações do documento e clicar
em “Confirmar”.

O documento cadastrado será encaminhado para a Divisão de Concursos e Seleções, que dará
prosseguimento ao processo.

Observação: a existência de procedimento distinto  para membro vinculado à Unila deve-se pela
necessidade de cadastro de documento nato digital. Além de diminuir o consumo de papel e acabar
com o problema da guarda física do documento, o documento nato digital ocupa menos espaço de
armazenamento comparado ao espaço ocupado pela digitalização desse documento.


