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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR
3.5 Serão de apresentação obrigatória, no ato da avaliação curricular, os seguintes
documentos:
a) Ficha de Inscrição Impressa; (2 vias)
b) Cópia de comprovante de escolaridade para as funções de níveis AUXILIAR 1 e
AUXILIAR 2 e, certificado de conclusão de ensino médio para o NÍVEL
INTERMEDIÁRIO e diploma de CURSO SUPERIOR para as vagas de Nível Superior.
No caso de curso realizado no Brasil, o diploma deverá estar devidamente registrado e
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e, no caso de títulos obtidos no exterior,
anexar cópia autenticada do título já revalidado pelo MEC;
c) Curriculum Vitae;
d) Cópia da cédula de identidade;
e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
f) Cópia do Título de Eleitor;
g) Somente para candidatos do sexo masculino: cópia do certificado de estar em dia
com as obrigações militares (P.Ex.: Certificado de Alistamento Militar, nos limites da sua
validade; Certificado de Reservista; Certificado de Isenção ou Certificado de Dispensa de
Incorporação);
h) 01 (uma) foto 3x4, atualizada;
i) Cópia da Carteira de Marítimo, somente para as vagas de Cozinheiro de Embarcações,
Marinheiro Fluvial de Máquinas, Mestre Fluvial, Piloto Fluvial e Prático de Portos;
j) Somente para funções de Nível Superior, cópia da Carteira Profissional e certidão de
quitação do órgão ou conselho de classe de sua categoria, se houver; e
k) Declaração indicando a função pretendida; a aceitação dos termos deste Edital; e o
conhecimento acerca dos direitos e deveres inerentes ao vínculo pretendido, inclusive a
aceitação do deslocamento para qualquer das localidades previstas no preâmbulo deste
Edital, se for inerente à prestação do serviço (Anexo D);
l) Somente para candidatos que concorrem às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência
(PCD), cópia do laudo médico emitido nos últimos doze meses, atestando o tipo, o grau ou
o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doenças (CID-10);
m) certidão negativa da Justiça Criminal Estadual, correspondente à Unidade da Federação
de seu domicílio, que poderá ser obtida pelo candidato em cartórios judiciais correlatos.
(https://consultas.tjpa.jus.br/certidao); e
n) certidão negativa da Justiça Criminal Federal, que poderá ser obtida pelo candidato em
cartórios judiciais correlatos. (https://trf1.jus.br/servicos/certidao)

