
Candidato: 
Cargo/Modalidade:  - 
Inscrição:                  CPF:                 Classificação:                     Pontuação: 
Email:                                                                  Telefone: 

DOCUMENTOS CLASSIFICATÓRIOS – SEME /PDF

Comprovante de escolaridade (diploma ou histórico escolar);
Declaração de tempo de serviço na função pleiteada, exceto o tempo de serviço prestado na PMCI
Comprovante de Pré – Requisito (Solicitado para cada Cargo/Função)

Documento oficial de identificação com foto (RG, CNH, CTPS, Passaporte)

DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO –  SEME /PDF

Extrato do PIS/PASEP emitido pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil

Certidão de regularidade junto ao conselho de classe (se for o caso)

Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone)
Foto 3x4 recente (uma foto)
CPF do cônjuge com data de emissão, CPF dos filhos de 0 a 14 anos
Comprovante de estado civil (Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento)
Cópia do cartão de conta-salário ou conta-corrente dos bancos Banestes, CEF ou Banco do Brasil.
Certidão de nascimento dos filhos solteiros;

Declaração de acúmulo de cargo
Declaração de dependentes
Declaração de grau de parentesco
Declaração de bens
Termo de adesão ao programa de escolas municipais de educação em tempo integral de Cachoeiro de Itapemirim
Declaração de disponibilidade do servidor – Tempo Integral

Assinatura do Candidato:__________________________________________  Data: _____/_____/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 02/2021
 CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS ENTREGUES

Comprovante de situação cadastral do CPF do candidato emitido pelo site da Receita Federal, com status regular
http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cpf/comprovante-de-situacaocadastral-no-cpf
Comprovante de inscrição do Processo Seletivo (emitido após confirmação da inscrição)

Títulos declarados na função pleiteada
Cursos declarados na função pleiteada

Consulta impressa da Qualificação Cadastral Esocial https://consultacadastral.inss.gov.br 
Carteira de Identidade (R.G), com número, órgão expedidor e data de expedição
Certidão de quitação eleitoral http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 
Carteira de trabalho onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de nascimento e página de 
contrato do primeiro emprego, mesmo que não tenha registro.

Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação(para homens)
Extrato do CNIS https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/extrato-de-vinculos-e-contribuicoes-a-previdencia/ 

Certidão de antecedentes criminais Polícia Civil 
http://ssp.sesp.es.gov.br/rgantecedentes/xhtml/pesquisaantecedentes.jsf  
Certidão negativa Cível do TJ-ES 1ª instância 
https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm
Certidão negativa Cível do TJ-ES 2ª instância 
https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm 
Certidão negativa Criminal do TJ-ES 1ª instância 
https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm 

Certidão negativa Criminal do TJ-ES 2ª instância 
https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm 

Certidão negativa Criminal na Justiça Federal http://portal.trf2.jus.br/certidao/emissao_cert.asp 

Certidão de Improbidade Administrativa>Esfera: Todos – Tipo de Pessoa: Física 
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php 

Declaração de frequência escolar dos filhos de 7 a 14 anos devendo ser renovada em maio e novembro
Cartão de vacina dos filhos menores de 6 anos devendo ser renovada em maio e novembro
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