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FORMULÁRIO PARA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR
Para a formatação faz-se necessário saber que:
I. No processo de formatação serão apagados todos os arquivos que estão no computador;
II. O CERCOMP não se responsabiliza pelas cópias de segurança, portanto faça sua cópia
dos arquivos que assim julgar necessário;
III. Caso o computador não esteja em condições de copiar os arquivos (computador não inicializa),
será utilizada uma ferramenta antes da formatação, para possibilitar que o usuário realize a
cópia de arquivos que desejar;
IV. O CERCOMP não dispõe de mídia para o usuário realizar a cópia de segurança dos
arquivos;
V. A versão do Microsoft Windows ® que será instalada no computador será aquela que estiver
descrita na etiqueta de licença ou gravado dentro da BIOS/UEFI do computador em questão;
VI. É crime a instalação de softwares piratas; lei nº 9609/98.
Eu ________________________________________________ com matrícula SIAPE ________________ lotado
_________________________________________, declaro ter lido e concordado com os termos constados neste
documento, autorizando que seja realizada a formatação descrita nas opções abaixo:
Responsável pelo computador: _______________________________________________________________________
Unidade/Órgão:______________________________________ Telefone/ramal: ______________________________
Patrimônio do computador a ser formatado: ___________________ Nº da Solicitação de Serviço: ________________ .
Qual sistema operacional a ser instalado no computador?
( ) Microsoft Windows ®, a versão a ser utilizada será a que constar na etiqueta de licença ou assim for adquirida;
( ) GNU/Linux Ubuntu, versão mais atual
Por padrão, é criada uma conta de usuário com o nome Usuário. Deseja que sejam criadas contas adicionais? Quais?
( ) Não ( ) Sim, quais? _____________________________________________________________________________
Deseja a instalação de algum programa específico? Para softwares pagos, necessário possuir licença de instalação bem
como mídia ou meio para a instalação.
( ) Não ( ) Sim, quais? _____________________________________________________________________________
Alguma observação que julgue necessária para a formatação?
( ) Não ( ) Sim, qual?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Por padrão, são instalados os seguintes aplicativos: navegador Mozilla Firefox, Google Chrome, suíte de escritório
LibreOffice, descompactador de arquivos, leitor de arquivos PDF Adobe Reader, pacote de codecs de áudio e vídeo, suporte a Java,
acesso remoto e o antivírus institucional.

___________________________________________________

Goiânia, ____ de ___________________ de ______

Assinatura / Matrícula SIAPE
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