
 

 

LISTAGEM DE DOCUMENTOS 

 

 

 1 Foto 3x4 (Colorida e Atual) 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social - C.T.P.S. 

 Declaração de Duplo vínculo, para profissionais que conciliam jornada, contendo dias de trabalho e 
horários (obrigatório conter horário) 
 

 
 Carta de Referência do último emprego em papel timbrado constando CNPJ 
 Certidão de Nascimento OU Certidão de Casamento OU Averbação de Separação OU Certidão de divórcio OU 

Declaração de União Estável OU qualquer outro documento que comprove União Conjugal ou Separação 
Conjugal - 1 cópia 

 Carteira de Identidade (RG) / (Data de emissão menor que 10 anos) EXCETO ESTRANGEIRO - 2 cópias 

 Cadastro de Pessoa Física (CPF) e/ou consulta feita no site da Receita Federal (o nº do CPF registrado no RG 
não substitui sua apresentação e as cópias) - 2 cópias 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social – C.T.P.S. (Cópias das páginas: foto, identificação pessoal (que                
contenha a data de emissão), último registro e contribuição sindical, devidamente atualizada com o nome de 
casado (a) e ou solteiro (a) - 1 cópia 

 Título de Eleitor devidamente atualizado EXCETO ESTRANGEIRO NÃO NATURALIZADO - 1 cópia 

 Número de Inscrição do PIS e vínculo da Conta atualizado (Documento deve ser retirado na Caixa Econômica 
Federal - Número de Identificação Social) - NÃO SERÃO ACEITOS CARTÃO CIDADÃO OU EXTRATO COMO 
DOCUMENTO - 1 cópia 

 Carteira Nacional de Habilitação – 1 cópia (SOMENTE EM CASO DE MOTORISTA) 

 Certificado de Alistamento Militar ou Reservista (Homens) - 1 cópia 

 Cartão SUS titular e dependentes - 1 cópia 

 Carteira do Conselho Regional da Categoria e/ou declaração do órgão emissor contendo número de inscrição 
e validade (CRM, CRP, CREFITO, COREN etc.) - 1 cópia 

 Comprovante de Pagamento de Anuidade do Conselho Regional da Categoria do ano vigente + boleto ou 
Certidão Negativa de Débitos (CRM, CRP, CREFITO, COREN etc.) - 1 cópia 

 Certificado Escolar (Diploma e Histórico de curso superior e especialização se houver ou técnico e ensino 
médio) – para os cargos de Enfermeiros ESF solicitar especialização em saúde coletiva/ Médicos especialistas 
trazer o comprovante de residência /Técnico em eletrônica, trazer comprovante de curso Técnico em 
eletrônica/ Agente de Segurança, trazer comprovante de curso de Vigilante/Porteiro/Controlador de acesso 
- 1 cópia  

 Comprovante de Residência - Conta de Água, Luz, Gás ou Telefone Fixo (devem constar Nome do admitido, 
CEP e Data Atual). Caso não possua esses comprovantes em seu nome, favor providenciar em nome do 
terceiro em que reside + qualquer comprovante em seu nome – 2 cópias 

 Caderneta de Vacinação Atualizada (Vacinas Dupla Adulto e Hepatite B em dia) - 1 cópia  

 Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física (RG / CPF) do Cônjuge e/ou CNH - 1 cópia 

 Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física (RG / CPF) dos filhos até 21 anos 
- 1 cópia (Obrigatório) e até 24 anos que cursarem o ensino superior.  

 Caderneta de Vacinação dos filhos até 06 anos - 1 cópia 

 Declaração Escolar (ORIGINAL) dos filhos menores até 14 anos, e os que residem com os Pais até 24 anos, 
declaração Universitária 

 Comprovante de conta bancária SANTANDER, ou cópia do cartão (caso seja correntista) 

 Declaração de Concessão de Aposentadoria (para admitidos aposentados) - 1 cópia  

 Passaporte (Cópia das páginas: Data de Emissão/Validade/de Chegada no país/Número de Passaporte/País 
de Origem - em caso de admitidos estrangeiros) e RNE 

 Laudo médico (caso admitido seja Pessoa com Deficiência - PCD) - 1 cópia 

                                               Documentos – Cópias Simples em Folha A4 

                                                               Documentos Originais 


