
 

 

 

DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

� Cédula de Identidade. (CÓPIA) 

� Cartão do CPF. (CÓPIA) 

� Título Eleitoral. (CÓPIA) 

� Cópia da Carteira de Trabalho (página inicial e verso). (CÓPIA) 

� Cartão do PIS/PASEP. (CÓPIA) 

� Quitação com o Serviço Militar (homens). (CÓPIA) 

� Certidão de Quitação Eleitoral. (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral) 

� Certidão de nascimento ou casamento. (CÓPIA) 

� CPF do cônjuge (CÓPIA); 

� CPF dos pais (CÓPIA); 

� Certidão de nascimento dos filhos e/ou CPF dos filhos maiores de 18 anos. (CÓPIA) 

� Comprovante de endereço atualizado (conta de água ou luz), nominal ao funcionário. Em caso 

de comprovante nominal inexistente, apresentar Declaração do proprietário do imóvel, com 

FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO, juntamente com comprovante de residência. 

� Foto 3x4 Recente. 

� Documento comprobatório dos requisitos do cargo de contratação, de acordo com o Plano de 

Cargos e Carreira dos Servidores. (Ex.: Carteira de motorista, cursos específicos, etc.) (CÓPIA) 

� Diploma do Curso Superior correspondente devidamente registrado. (CÓPIA) 

� Registro do Conselho Regional (no caso de profissões regulamentadas). (CÓPIA) 

� Declaração de não acúmulo de cargo; de não exercício de atividade incompatível com a 

atividade funcional; e de que não tenha sido demitido a bem do Serviço Público ou por justa 

causa em decorrência de processo administrativo ou criminal. - MODELO ANEXO 

(RECONHECIDO FIRMA EM CARTÓRIO); 

� Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio - MODELO ANEXO 

(RECONHECIDO FIRMA EM CARTÓRIO). 

� Atestado de Saúde Ocupacional emitido por médico do município de Campo Verde-MT; 

  



 
 
 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

 

NOME:  

CPF:  

SEXO:  FEMININO   MASCULINO DATA NASCIMENTO:  

ENDEREÇO:   

CELULAR:   TELEFONE:  

E-MAIL:  

FILIAÇÃO 
MÃE:   CPF: 

PAI:   CPF: 

NACIONALIDADE:   NATURALIDADE:  

ESTADO CIVIL:   

CONJUGE:   CPF: 

GRAU DE INSTRUÇÃO:    

RG:  
ORGÃO/UF 
EMISSOR: 

 
DATA DE 
EMISSÃO: 

 

CARTEIRA DE TRABALHO:  SÉRIE: 

DATA DE EMISSÃO:  UF:  

Nº PIS: 

CNH: CATEGORIA: VALIDADE:  

TÍTULO ELEITORAL: ZONA: SEÇÃO:    

DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO:  AGÊNCIA:  

OPERAÇÃO:  N.º CONTA:  

FILHOS: 

 CPF:  

 CPF:  

 CPF:  



 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

 

 

Eu,________________________________________________, portador (a) 

da cédula de identidade Nº___________________, e inscrito (a) no CPF sob 

nº________________, DECLARO para todos os efeitos legais, que não exerço 

qualquer cargo emprego, ou atividade privada incompatível com a atividade 

funcional da qual fui nomeado, bem como, não acumulo cargo nas situações 

proibidas pela legislação, e que não fui demitido a bem do Serviço Público ou 

por justa causa em decorrência de processo administrativo ou criminal, 

outrossim, declaro não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício 

profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de 

suspensão ou demissão por justa causa, nem respondendo a processo 

administrativo ou criminal aplicada por qualquer órgão público ou entidade da 

esfera federal, estadual ou municipal. 

Comprometo-me a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO VERDE - MT, qualquer alteração que vier a ocorrer em minha vida 

funcional, que não atenda aos dispositivos legais previstos para os casos de 

acumulação de cargos. 

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na Lei 

Penal e que por ele responderei, independente das sanções administrativas, 

caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento. 

 

Campo Verde - MT,______de___________________ de ______. 

 

 

 

 

 
DECLARANTE 

  



 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

 

 

Eu,________________________________________________, portador (a) 

da cédula de identidade Nº___________________, e inscrito (a) no CPF sob 

nº________________, DECLARO para todos os efeitos legais, que: 

 

( ) NÃO possuo bens e valores que justifiquem a 

obrigatoriedade preconizada no artigo 2º da Lei Nº 8.730/93. 

 

( ) Possuo os seguintes bens e valores: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

Estou ciente que declarar falsamente é crime previsto na Lei 

Penal e que por ele responderei, independente das sanções administrativas, 

caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento. 

 

Campo Verde - MT,______de___________________ de ______. 

 

 

 

 

 
DECLARANTE 


