
 
 
 
 
 
 

 
PROCESSO SELETIVO 

 
Relação de Documentos a serem entregues ao Diretor de Escola 

2019 
 

a) Declaração de acúmulo de cargo nos termos da CF/88; 
 

b) Declaração de próprio punho de que acumula ou não cargo ou função pública docente, 
no âmbito do serviço público federal, estadual, municipal ou ainda em Autarquias, 
Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 
Sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público. Aplica-se 
igualmente ao contratado que recebe proventos referentes a cargo ou função pública 
exercida em qualquer esfera (federal, estadual ou municipal) e que exercerá o 
emprego em regime de acumulação; 

 
c) Diploma que comprove a formação necessária para o campo de atuação/disciplina 

para o qual teve classe/aulas atribuídas. No caso de apresentação de Declaração de 
Conclusão, deverá estar acompanhada do Histórico Escolar constando todas as notas 
finais inclusive a do Trabalho de Conclusão de Curso ou Monografia e a data em que 
colou grau (cópia acompanhada do original); 

 
d) Cédula de identidade – R.G. ou RNE, comprovando ser brasileiro nato ou naturalizado 

e ser maior de 18 anos (cópia acompanhada do original); 
 

e) Certidão de nascimento ou casamento (cópia acompanhada do original); 
 

f) Titulo de eleitor e comprovante de votação das 2 (duas) últimas eleições (cópia 
acompanhada do original); 

 
g) Certificado de reservista ou dispensa de incorporação (cópia acompanhada do 

original); 
 

h) Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o 
cadastro (cópia acompanhada do original); 

 
i) Cadastro de pessoa física – CPF (cópia acompanhada do original); 

 
j) Certidão de nascimento, cartão SUS e CPF dos filhos menores de 16 anos, estudantes 

dependentes no Imposto de Renda e dependentes incapacitados (cópia acompanhada 
do original); 

 
k) Atestado de antecedente criminal; 

 
l) Carteira Profissional (págs.: foto – frente e verso e todas as páginas que contenham 

alguma anotação - cópia acompanhada do original), quando o candidato possuir mais 
de uma carteira profissional apresentar cópia de todas; 

 
m) Atestado de Saúde Ocupacional expedido pelo Departamento Municipal de Saúde 

Ocupacional (DMSO) ou empresa contratada e autorizada pela SME. 
 


