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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Geral 
Biblioteca Jurídica Onofre Gon�jo Mendes

 

Termo de Compromisso - PGDF/SEGER/BIJOM  

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE LIVROS 

(Estagiários)
 

Eu _________________________________________________, matrícula _________,
estagiário (a) na Procuradoria Geral do Distrito Federal, por meio de contrato com a Universidade
Pata�va do Assaré (UPA) , lotado(a) na unidade _________________________________, ramal _______,
declaro que cumprirei os prazos estabelecidos para o emprés�mo, renovação e devolução dos materiais
bibliográficos por mim re�rados da Biblioteca Jurídica Onofre Gon�jo Mendes - BIJOM/SEGER , de acordo
com os registros no sistema de circulação Personal Home Library (PHL). 
                     Assumo a responsabilidade de devolver todos os livros em meu poder, de acordo com as
datas definidas pela Biblioteca Jurídica e, sempre,  ao final do contrato de estágio, devolver todas as
obras em perfeito estado de conservação, estando ciente de que a não devolução poderá incidir em
cobrança administra�va ou judicial, conforme disposi�vos legais, podendo, em caso de perda, roubo ou
dano (rasuras, anotações, falta de páginas, etc.) fazer a reposição do material bibliográfico com mesmo(s)
�tulo(s), de igual edição ou superior, ou com outro(s) �tulo(s) indicado(s) pela Biblioteca.

 
                  O (a) estagiário (a) deverá zelar pelos livros em seu poder, protegendo-os da água, da poeira e
de outras situações que possam causar danos.

 
                  O cadastro de estagiário na Biblioteca Jurídica Onofre Gon�jo Mendes só será feito mediante a
apresentação deste termo assinado, bem como a cópia da  apresentação de documento pessoal com
foto, crachá da Procuradoria e  comprovante de endereço.

 
                  Após ter lido este Termo de Responsabilidade e estando de pleno acordo o assino de forma
livre e voluntária,

 

 

Brasília,_______ de _________de_______ 
 
 
 

__ _______________________________________________ 
 

Estagiário(a) da PGDF
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