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Lista de Documentos (Devem ser entregues na ordem abaixo descrita): 

 

 CTPS (carteira de trabalho) original; 

 Cópia da CTPS 1º e 2º página (identificação e qualificação civil); 

 Certidão do PIS (aceitos os documentos: cartão do cidadão, declaração/carta da CEF informando inscrição no PIS 

ou cópia da última rescisão do contrato de trabalho); 

 Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Cópia frente e verso da Identidade RG (não serão aceitos outros documentos); 

 Cópia do CPF + Declaração retirada em www.receita.fazenda.gov.br, confirmando a situação regular documento; 

 Cópia do Comprovante de Bons Antecedentes (www.pc.mg.gov.br); 

 Cópia do Título de Eleitor + Comprovante da Última Votação (pode ser emitido também pela internet no site 

http://www.tse.jus.br/ ); 

 Certificado de Reservista (obrigatório somente para homens até 45 anos); 

 Cópia do Comprovante de Residência do mês corrente com CEP (conta: luz, telefone, internet, TV, cartão de 

crédito no seu próprio nome ou no nome do cônjuge ou dos pais); 

 Cópia dos dados bancários – Banco, Agência e Conta (válido somente conta corrente, individual e no nome do 

candidato); 

 Cópia da Declaração de Escolaridade (válido apenas Certificado de Conclusão ou Diploma); 

 Cópia da Carteira do Conselho (somente para cargos com obrigatoriedade de registro para atuação); 

 Cópia do pagamento da Anuidade atual junto ao respectivo Conselho + Nada Consta dos anos anteriores (somente 

para cargos com obrigatoriedade de registro para atuação); 

 Duas Cópias do Cartão de Vacina (Atualizado com HEPETITE B, DUPLA ADULTO e TRIVIRAL); 

 UMA Foto 3x4; 

 Se tiver filhos ou dependentes legais de 0 a 14 anos, apresentar cópia da certidão de nascimento + cópia do CPF 

(obrigatório trazer declaração retirada em www.receita.fazenda.gov.br, confirmando a situação regular 

documento) + cópia da declaração escolar + cópia do cartão de vacina; 

 Se tiver filhos ou dependentes legais de 15 a 24 anos cursando ensino médio ou ensino superior, apresentar cópia 

da certidão de nascimento + cópia do CPF (obrigatório trazer declaração retirada em www.receita.fazenda.gov.br, 

confirmando a situação regular documento) + cópia da declaração escolar (quando cabível); 

 Relatório CNES (http://cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/consulta.jsp); 

 Relatório Qualificação Cadastral (http://portal.esocial.gov.br/); 

 Copia do cartão do SUS; 

 Cópia do cartão de Vale Transporte (caso possua). 

 

 
Observações: 
 

 Para a realização do exame admissional, é necessário levar uma cópia do cartão de vacinação com a Hepatite 

B, Dupla Adulto e Triviral em dia; 

 Comunicamos que o candidato só será admitido com todos os documentos exigidos e a confirmação de todos os 

exames admissionais realizados e considerados aptos; 

 Lembrando que todas as etapas, incluindo entrega da documentação correta e aprovação no exame 

admissional, ainda fazem parte do processo seletivo. Qualquer irregularidade em algum destes dados 

poderá acarretar no cancelamento da admissão do candidato. 


