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a) Cópia da Cédula de Identidade;
b) Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação;
c) Cópia do CPF;
d) Cópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda
dispensa de incorporação (se do sexo masculino);
e) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
f) Cópia da Carteira de Trabalho (páginas iniciais, último contrato de trabalho
registrado e a próxima folha em branco) e PIS/PASEP;
g) Cópia do Registro no Órgão competente e comprovante de pagamento de
anuidade/mensalidade do referido conselho (quando houver necessidade);
h) 01(uma) foto 3x4 colorida recente de frente;
i) Cópia do comprovante de escolaridade (conforme requisito mínimo exigido
nesse Edital), fornecido por instituição de ensino oficial ou regularmente
reconhecida ou autorizada pelo órgão governamental competente;
j) Declaração de bens;
k) Declaração de desvinculação, para o candidato que exerce cargo, emprego ou
função público federal, estadual ou municipal e sobre recebimento de provento
decorrente de aposentadoria ou pensão, conforme prevêem os incisos XVI e XVII,
do art. 37 da Constituição Federal;
l) Declaração de horário de trabalho, SOMENTE SE POSSUIR OUTRO
VINCULO EMPREGATÍCIO, para demonstração de compatibilidade com o
horário disponível e de interesse da administração municipal;
m) Declaração de antecedentes criminais (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA
COMARCA DE RESIDENCIA);
n) Submeter-se a exame de aptidão física e mental, de caráter eliminatório, com o
objetivo de aferir se as condições do candidato são adequadas ao exercício das
atividades inerentes ao emprego; (APRESENTAR OBRIGATORIAMENTE
ATESTADO MÉDICO);
o) Cópia de comprovante de endereço (conta de água, luz, telefone, por exemplo);
p) Cópia da Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos;
q) Declaração de dependentes IRPF;
r) Carteira de habilitação;
s) Conta corrente ou Salário no BANCO DO BRASIL – número da conta e número
da Agência;
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