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RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS - COMISSIONADO 

1. 02 (duas) fotos 3 x 4; 

2. Cópia do Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; 

3. Cópia do Título de Eleitor; 

4. Cópia do CPF regularizado; 

5. Cópia da Carteira de Identidade; 

6. Cópia do PIS/PASEP (exceto para quem ainda não exerceu atividade profissional); 

7. Cópia do Certificado de Reservista (somente para homens); 

8. Cópia do Comprovante de Residência; 

9. Cópia do Comprovante de Escolaridade exigida para provimento do cargo; 

10. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

11. Cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos; 

12. Cópia da folha de identificação de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social); 

13. Atestado Médico Admissional expedido pela Perícia Médica ou Médico do Trabalho; 

14. Cópia da carteira Nacional de Habilitação (somente para o cargo de motorista); 

15. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (Cartório Distribuidor da Justiça Estadual e Federal); 

16. Comprovante de regularidade perante o órgão regularizador do exercício profissional (conselho ou 

órgão de classe se houver); 

17. Declaração de Bens de valores que constituem o patrimônio (Anexo III); 

18. Declaração se detém ou não Cargo Estatutário ou Comissionado na esfera da Administração 

Pública, Federal, Estadual ou Municipal ou se recebe proventos de inatividade (Anexo IV); 

19. Declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988 (Anexo V); 

20. Declaração de não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou 

municipal) em consequência de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço 

público) (Anexo VI). 

Obs.: Outros documentos poderão ser solicitados, de acordo com os pré requisitos para cada cargo 

(CNH, por exemplo, para os cargos de motorista). 
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