SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO - EDITAL 001/2019 ESF
ANEXO 5 – DOCUMENTOS DE ADMISSÃO
•

Documentos Pessoais:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Documentos dos Familiares:
o
o
o
o
o
o

•

Certidão de casamento atualizada ou declaração de união estável – cópia
Carteira de Identidade do cônjuge – cópia
CPF do cônjuge – cópia
Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento do(s) filho(s) – cópia
CPF do(s) filho(s) – cópia
Carteira de vacinação do(s) filho(s) menor(es) de 14 anos) – cópia

Certidões:
o
o
o
o
o
o

•

02 (duas) Fotos 3x4 datadas recente (até 90 dias anteriores)
Carteira de Trabalho Original (obrigatório quanto ao provimento de contratado por prazo
determinado e celetista), além de cópia
Carteira de Identidade – cópia (CNH não substitui)
CPF – cópia
Comprovante dos dados bancários contendo o Banco, Nº da Agência e Nº da Conta – (cópia do cartão/extrato/declaração emitida pelo banco)
PIS/PASEP – cópia (não pode ser NIT)
Comprovante de endereço atualizada – cópia (recente até 90 dias anteriores)
Título de Eleitor – cópia
Certificado de Reservista ou Equivalente (comprovante de estar em dia com as obrigações
militares para gênero masculino)
Diploma da escolaridade exigida para o cargo – original e cópia. Comprovante do título de
especialista quando for condição para o exercício do cargo
Comprovante de registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for condição para exercício do cargo
Atestado de saúde física (perícia médica)
Atestado de saúde mental (sob responsabilidade do candidato)

Certidão Civil, dos lugares onde tenha residido nos últimos 3 (três) anos
Certidão de quitação da Justiça Eleitoral
Certidão negativa dos distribuidores criminais das Justiças Federal e Estadual onde tenha
residido nos últimos 3 (três anos)
Certidão negativa de débitos e/ou certidão positiva de débitos com efeitos de negativa relativa ao Município de Itajaí
Certidão negativa de débitos e/ou certidão positiva de débitos com efeitos de negativa relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União
Certidão negativa do conselho (Financeira e Ética)

Declarações:
o

Declaração de ajuste anual do imposto de renda (cópia rubricada) – pessoa física – do
último exercício/ano calendário com autorização de acesso aos dados de bens e rendas
das declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoal física e das respectivas retificações apresentadas à Receita Federal do Brasil
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