
  
 
 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO 
 

Atenção, os documentos deverão ser enviados em um arquivo único salvo em PDF. Sugestão para 
juntar os documentos em arquivo único, pode ser utilizado o site: https://www.ilovepdf.com 
O arquivo deverá ser enviado nomeado e com CPF do candidato (ex.: NOME COMPLETO - 
CPF). Não será aceito documentação incompleta. 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO: 

 Comprovante de vacinação contra o Coronavírus (Covid-19); 

 Atestado Médico de aptidão (a partir da data de contratação até a data da posse); 
 Certificado ou Diploma de Escolaridade assinado (frente e verso); 
 Carteira de Identidade (RG - frente e verso); 
 Cadastro de Pessoa Física - CPF (frente e verso); 
 Certificado de Reservista, até 45 anos (para homens); 
 Título de Eleitor (frente e verso); 
 Comprovante das duas últimas votações; ou Certidão de Quitação Eleitoral - TRE 

(data de emissão: 30 dias); 
 Recibo e Declaração de Imposto de Renda completa, encaminhada à Receita 

Federal, relativa ao último exercício fiscal (se declarar); 
 Número do PIS/PASEP (Fotocópia legível da Carteira de Trabalho ou Extrato - 

Banco do Brasil ou CEF); 
 Comprovante de Situação Cadastral Regular no CPF (data de emissão: 30 dias); 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapub 
lica.asp 

 Comprovante de Qualificação Cadastral ESocial (data de emissão: 30 dias); 
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml 

 Comprovante de Residência: água, luz, telefone e internet (data de emissão: até   
90 dias); ou fotocópia do Contrato de Locação; 

 Identidade Profissional (frente e verso) do Conselho específico (se houver); 
 Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável digitalizada, com 

RG/CPF do(a) Cônjuge (frente e verso); ou Certidão de Averbação do Divórcio, se 
divorciado; ou Certidão de Óbito, se viúvo; 

 Certidão de Nascimento digitalizada ou RG e CPF (frente e verso), para filhos 
menores de 21 anos; Para filhos de 21 a 24 anos, se for estudante: anexar 
comprovante de matrícula da instituição de ensino, do semestre correspondente. 

 Declaração de Bens, Direitos, Valores e Rendas (Formulário disponível no site  para 
impressão, preencher somente os campos em branco). 

 Comprovante do acúmulo de cargos através de Certidão de Órgão Declarado, no caso de ter 
outro vínculo empregatício comprovando a jornada e horário de trabalho e, se efetivo, de 
outro Órgão Público, deverá trazer cópia do ato de disposição; (Formulário disponível no 
site  para impressão.) 

 Se aposentado, trazer cópia do Ato de Aposentadoria; 
 Fotocópia do Cartão da Conta Bancária para depósito do salário. 
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E-mail: documento.substituto@sme.pmf.sc.gov.br 


