
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

 

1. Carteira de identidade (original e cópia); 

2. Carteira de Trabalho (original e cópia); 

3. CPF (original e cópia); 

4. Carteira de identidade e CPF do responsável, quando menor (original e cópia); 

5. Carteira de identidade e CPF dos familiares entre 0 e 17 anos, acima de 60 anos, com 

doenças mentais, crônicas, com deficiência e/ou dependência química residentes no 

mesmo domicílio do candidato (cópia);  

6. Certidão de nascimento dos membros da família menores de idade que não possuírem 

RG ou CPF (cópia e original); 

7. Comprovante de residência atualizado (água, luz ou telefone) (original e cópia); 

8. Certificado ou histórico de conclusão do 2º ciclo do ensino fundamental (antiga 8ª a 9ª 

série) ou ensino médio cursado em escola pública ou do ensino médio (original e cópia); 

9. Declaração de frequência escolar emitido pela escola do candidato ou atestado de 

matrícula, comprovando que cursa o ensino médio (original e cópia); 

10. Documentos para comprovação de renda  familiar,  quando  for possível  esta 

comprovação  (ex:  contracheque  ou  carteira  de  trabalho),  do  contrário,  favor 

declarar um valor médio de renda mensal (é necessário declarar a renda de todos os 

membros da família que residem com o/a candidato/a); 

11. Comprovante de que é beneficiário de programas sociais do governo (quando for 

beneficiário) (original e cópia); 

12. Comprovante do recebimento de aposentadoria, pensão por morte ou pensão 

alimentícia (quando for beneficiário), (original e cópia); 

13. Título de eleitor, (original e cópia) -  aos menores de 18 anos, apenas se possuir; 

14. Cartão do cidadão, se possuir; 

15. Certidão de nascimento dos filhos, se possuir (cópia e original); 

16. Carteira de vacina dos filhos, se possuir (original e cópia); 

17. Declaração e/ou comprovação da condição de vulnerabilidade declarada (original e 

cópia); 

18. 2 fotos 3x4. 

 

ATENÇÃO: 

Não será aceita a apresentação de protocolo de emissão de documentos. O candidato 

somente será contratado com todos os documentos solicitados em mãos.  

 

A omissão ou falseamento das informações referentes aos pré-requisitos ou à 

documentação solicitada implica em eliminação do candidato do processo seletivo ou 

desligamento do Programa, caso o candidato seja contratado. 

 

 


