
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 
 

 

(    ) 1. Carteira de Identidade (cópia); 

(    ) 2. CPF – Cadastro de Pessoas Físicas (cópia); 

(   ) 3. Certificado de Reservista (para os candidatos do sexo masculino menores de 46 anos) (original e cópia); 

(   ) 4. CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social (original e cópia – em que conste o número da CTPS e o verso 

em que consta a qualificação civil); 

(    ) 5. Carteira Nacional de Habilitação (para os candidatos ao cargo de motorista e operadores de máquinas e veículos 

especiais conforme exigido no Edital) (original e cópia); 

(    ) 6. Cartão do PIS/PASEP (se já for inscrito – original e cópia); 

(    ) 7. Título Eleitoral e comprovação (original e cópia); 

(  ) 8. Comprovante que votou na ultima eleição OU Certidão de quitação eleitoral (disponível na pág. de internet 

http://www.tre-es-gov.br); 

(    ) 9. Comprovante de Regularidade do CPF 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Fisica.htm); 

(     ) 10. Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 

(   ) 11. Certidão de Nascimento dos filhos, sendo exigido, para as crianças de até 06 (seis) anos, cartão de vacina 

atualizado e as crianças de 07 (sete) a 14 (catorze) anos, declaração da escola em que se encontra matriculada (original e 

cópia); 

(  ) 12. Diploma com o registro da universidade (para candidatos a cargos com exigência de escolaridade de ensino 

superior - original e cópia); 

(   ) 13. Diploma de Pós-graduação, Mestrado e ou Doutorado com registro da instituição de ensino original e cópia);  

(   ) 14.  Declaração de bens assinada pelo candidato ou cópia da declaração entregue a Receita Federal; 

(   ) 15. Declaração de que não acumula cargo público, exceto os cargos permitidos em lei, assinada pelo candidato; 

(   ) 16. Em caso de Acumulação de cargos na forma da Lei, declaração constado o local de trabalho e horário de trabalho 

do outro vínculo, carimbado e assinado pelo chefe imediato ou  Depto de Recursos Humanos, para compor prova quanto a 

compatibilidade de horários.  

(  ) 17.Atestado de antecedentes criminais (disponível no site da internet http://www.sesp.es.gov.br), ou  Certidão 

negativa criminal do domicílio do candidato  (expedida pelo Cartório Distribuidor, no Fórum) 

(   ) 18. Laudo médico expedido pela inspeção médica oficial do Pronto Atendimento Municipal; 

(   ) 19. Comprovante de registro e situação regular no órgão de classe (profissões regulamentadas) 

(   ) 20. Comprovante de residência (cópia de conta de telefone, água ou luz – apresentar a original para conferência); 

(   ) 21. 01 (uma) foto 3x4, recente. 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/Fisica.htm
http://www.sesp.es.gov.br/

