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Anexo I - Relação de documentos
Lista de documentos originais e cópias:
I – Carteira de Identidade (RG);
II – Comprovante de Inscrição de Cadastro de Pessoa Física (CPF);
III – Título de Eleitor acompanhado da certidão de quitação eleitoral;
IV – Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, com cópia da página da foto e identificação.
V – Certidão de casamento, declaração de união estável e/ou certidão de nascimento;
VI – Certidão de casamento com a averbação da separação judicial ou divórcio, para nos casos em que se aplicar;
VII – Carteira Nacional de Habilitação (CNH), obrigatório para cargo de motorista;
VIII – Carteira de Reservista (se do sexo masculino);
IX – Comprovante do PIS/PASEP;
X – Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone - dos últimos três meses) ou na falta deste uma declaração de
residência;
XI – Cópia do Cartão de Inscrição no SUS;
XII – Certificado de Conclusão de Curso do Ensino Fundamental e/ou histórico escolar;
XIII – Certificado ou diploma de curso do Ensino Médio e/ou Nível Superior;
XIV – Certificado de curso de especialização, mestrado e doutorado;
XV – Carteira de Registro Profissional para cargos vinculados a conselhos de categoria profissional - (CREA, CRM, COREN, CRC,
CRO, OAB, etc.);
XVI – Certidão de antecedentes criminais, junto ao Departamento de Polícia Federal e Estadual;
XVII – Formulário de recadastramento
XVIII – Declaração de Bens - (Anexo III);
XIX – Ficha de Cadastro de Estagiário - (Anexo II);
XX – Modelo de Declaração de Dependentes – (Anexo IV);
XXI – 1 (uma) Foto “3 x 4” - Recente, tirada com fundo branco; sem adereços: brincos; óculos;
XXII – Carteira de Vacinação própria e dos dependentes.
Lista de documentos originais e cópias dependentes:
I – Certidão de nascimento;
II – Comprovante de Inscrição de Cadastro de Pessoa Física (CPF);
III – Documento de identificação com foto - (quando tiver);
IV – Laudo Médico atestando incapacidade do dependente. Informando sobre a doença do paciente, o início da mesma e o CID, e
cópia dos exames complementares comprobatórios - (quando for o caso);
V – Termo de curatela ou interdição - (quando for o caso);
VI – Comprovante de matrícula e de frequência escolar (em caso de dependente universitário);
VII – Termo de Guarda Oficial assinado pelo Juiz de Direito - (em caso de menor sob guarda em processo de adoção).

