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ANEXO III - Edital nº 001/2021– SEJUF  

Nº Para a contratação e exercício da função o candidat o deverá apresentar a 
seguinte documentação conforme Edital  

   FORMA DE 
APRESENTAÇÃO 

 

8.1 Escolaridade obrigatória Original e cópia  

9.1 Aperfeiçoamento Profissional Original e cópia  

9.2 Tempo de Serviço Original e cópia  

11.5 a Carteira de identidade  Original e cópia  

11.5 b Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) Original e cópia  

11.5 c Cartão do PIS/PASEP, ou CTPS contendo o nº do PIS Original e cópia  

11.5 d Comprovante de endereço atual Original e cópia  

11.5 e Atestado de Saúde (Anexo V) Original  

11.5 f 
Os candidatos inscritos na vaga reservada para deficientes deverão também 
apresentar laudo médico, de acordo com as condições apresentadas no subitem 
7.12.2 do presente Edital. (Anexo VIII) 

Original 
 

11.5 g Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação. Original e cópia  

11.5 h Título de Eleitor. Original e cópia  

11.5 i Certidão de Casamento e de Nascimento do(s) filho(s) (Dependentes). Original e cópia  

11.5 j Certidão de Quitação Eleitoral, expedida nos últimos 30 (trinta) dias. Original  

11.5 k Certidão negativa de Crimes Eleitorais, expedida nos últimos 30 (trinta) dias. Original  

11.5 l 
Certidão criminal expedida pelo(s) oficio(s) distribuidor(es) da(s) comarca(s) na 
qual(ais) tenha residido/domiciliado nos ultimos 05 (cinco) anos, expedida nos 
últimos 30 (trinta) dias. 

Original 
 

11.5 m Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal, expedida nos 
últimos 30 (trinta) dias. 

Original  

11.5 n 

Declaração de que não tenha sido demitido em consequência de aplicação de pena 
disciplinar do serviço público Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, nos últimos 
05 (cinco) anos, nem perdeu o cargo em razão de ordem judicial transitada em 
julgado a ser cumprida ou em cumprimento, (Anexo VI) 

Original 

 

11.5 o Declaração, de que não é usuário de álcool ou substâncias entorpecentes Original  

11.5 p Declaração de Acúmulo de Cargo Original  

11.5 q Declaração de Bens ou cópia da declaração do imposto de renda, onde conste os 
bens declarados. 

Original  

11.5 r  

Comprovante de impressão da Consulta à Qualificação Cadastral –CQC –eSocial, 
sem divergências, que poderá ser obtido no endereço eletrônico do Governo 
Federal http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml, em 
cumprimento às disposições contidas no Decreto Federal n.º 8.373, de 2014 e 
Resoluções n.º 1, de 2015 e n.º 4, de 2015, do Comitê Gestor do eSocial (Federal); 

Original 

 

11.5 s Ficha Cadastral Original  

11.5 t 
Documentação legal comprovando os quesitos registrados na inscrição conforme 
item 8, bem como item 9 (em caso de aperfeiçoamento profissional e/ou tempo de 
serviço) do presente Edital, (original e cópia) ; 

Original e cópia 
 

11.5 u Comprovante de Conta Corrente no Banco do Brasil Original e cópia  

11.5 v Comprovante de inscrição no Processo Seletivo Simplificado Original  

 
 


