
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 
CÓPIAS SIMPLES ACOMPANHADO DO ORIGINAL 

 
1. RG recente. 

2. CPF regularizado. 

3. Titulo de eleitor. 

4. Certidão de quitação eleitoral juntamente com a validação. 

5. Carteira de trabalho (páginas da foto, verso e último registro) e original. 

6. PIS/PASEP. 

7. Comprovante de vacinação atualizado. 

8. Certidão de Nascimento ou Casamento. 

9. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos. 

10. Comprovante de vacinação dos filhos menores de 05 anos. 

11. RG ou Certidão de Nascimento e CPF dos dependentes / filhos para fins de IR. 

12. Certificado de Reservista até 45 anos. 

13. Duas fotos 3x4. 

14. Comprovante de Endereço (Água, Luz, Telefone fixo, TV a cabo, IPTU, Gás, Contrato de locação) 

em nome do candidato. Quando não houver os comprovantes de residência citados acima em nome 

do candidato, deverá ser encaminhado os comprovantes de endereço em nome do proprietário do 

imóvel e mais uma correspondência qualquer que esteja em nome do candidato. 

15. Declaração de Bens (é obrigatória a apresentação de cópia do Imposto de Renda ou em caso de 

isenção deverá apresentar Declaração de Bens, informando se é possuidor de bens móveis/imóveis, 

por determinação do Decreto nº 41.865 de 16/06/1997 – DOE 17/06/1997) Modelo anexo. 

16. Estar com a situação cadastral regular junto aos órgãos governamentais, entregando cópia da tela com 

o resultado expedido pelo aplicativo de “Consulta de Qualificação Cadastral” no site do 

eSocial  : http://portal.esocial.gov.br/ (abaixo dos modelos de declaração de bens, tem o manual de 

auxílio para consulta no site do eSocial). 

17. COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE DE TODOS OS NÍVEIS: 

             Histórico Escolar 

             Certificado de conclusão ou Diploma 

18. Registro do Conselho Regional (para todos os cargos que necessitem). 

19. Declaração de quitação emitida pelo Conselho Regional (para todos os cargos que necessitem), do no 

em vigor. 

 

NÃO SOLICITAR DEMISSÃO ANTES DA ANUÊNCIA 

TODAS AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS SÃO OBRIGATÓRIAS PARA ADMISSÃO.  



 

 

DOCUMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO SOCIAL: 

 

1. 1 cópia do RG recente e CPF 
 
2. Atestado de Antecedentes Criminais (Original) dos Estados onde o candidato residiu nos últimos 3 

anos 
 Para residentes no Estado de São Paulo 
  No Poupatempo (emite o atestado gratuitamente) Informações 0800-171233 OU 
 Pela Internet através do site www.poupatempo.com.br ou www.ssp.sp.gov.br juntamente com a 

validação. 
 

3. Certidão de Distribuições Criminais (Original) das cidades onde o candidato residiu nos últimos 3 
anos (pode ser emitida pela internet ou fórum) 

 
4. Certidão da Vara das Execuções Criminais (Original) – DECRIM emitida pelo fórum das 

cidades onde o candidato residiu nos últimos 3 anos (deverá ser entregue obrigatoriamente as 
certidões emitidas pelo fórum e internet) 

 Para residentes no município de São Paulo - Fórum Criminal Ministro Mario Guimarães – Rua Dr. 
Abrahão Ribeiro, 313 – Barra Funda ou Fórum João Mendes – Praça João Mendes Jr, s/n° 

 Em outros Municípios – será fornecido pelo Fórum local. 
 

5. Certidão da Vara das Execuções Criminais (Original) – DECRIM emitida pela internet (deverá 
ser entregue obrigatoriamente as certidões emitidas pelo fórum e internet) 

 Pela internet https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000 
 

6. Certidão Negativa do Departamento de Policia Federal (Original) 
 Pela internet www.dpf.gov.br 
 No município de São Paulo – Rua Hugo D’Antola, 95 – Lapa de Baixo – São Paulo/SP – Fone (11) 

3538-5000 
 Nos demais municípios verificar endereço no site as Policia Federal: www.dpf.gov.br juntamente 

com a validação 
 
 
Obs: As certidões tiradas pela internet deverão, obrigatoriamente, estar acompanhadas da 
validação. As certidões expiram após 30 dias a contar da data de emissão. 
Caso as certidões não estejam prontas, favor fornecer as cópias dos protocolos. 
 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE BENS 20__ 

 EU.............................................................................................................................................., 

RG .........................., portador do CPF nº .............................................., declaro para os 

devidos fins, de acordo com o Decreto Estadual nº 41.865/97, que possuo bens móveis ou 

imóveis em meu nome, conforme abaixo: 

Item Tipo de bem Descrição do bem 
Valor 

Aproximado 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

 
São Paulo, ......... de ............................... de 20..... 

...................................................................... 
Assinatura 



 

DECLARAÇÃO DE BENS 20___ 

 .      

..Eu.................................................................................................................................................

................RG  .............., portador do CPF nº .............................................., declaro para os 

devidos fins, de acordo com o Decreto Estadual nº 41.865/97, que não possuo bens móveis ou 

imóveis em meu nome, conforme abaixo: 

 
 

São Paulo, ......... de ............................... de 20...... 

 

 

...................................................................... 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 


