
DOCUMENTOS

I. Cópia autenticada da Carteira de Identidade;

II. Cópia autenticada do CPF;

III. Cópia autenticada do Título Eleitoral;

IV. Comprovante de quitação eleitoral expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral respectivo;

V. Cópia autenticada do Certificado de Reservista para o(s) candidato(s) do sexo masculino;

VI. Cópia autenticada do Registro de Nascimento ou Casamento, conforme o caso;

VII. Cópia(s) autenticada(s) da(s) certidão(ões) de nascimento de filhos se houver;

VIII. Cópia autenticada do cadastro no PIS/PASEP;

IX. Cópia do comprovante de residência ou declaração de residência quando o comprovante não estiver no nome do
candidato, do cônjuge ou dos pais(caso declarar deverá reconhecer firma – modelo no site)

X. Apresentar cópia(s) autenticada(s) do(s) comprovante(s) necessário(s) de escolaridade para exercício do cargo
(Diploma e documento de Registro do respectivo conselho quando assim o exigir);

XI. Cópia autenticada da CNH para os cargos de motoristas e operadores de máquinas;
XII. Declaração de não ter sido demitido, nos últimos 5 (cinco) anos do serviço público por intermédio de Processo
Administrativo Disciplinar com a nota a bem do serviço público (modelo no site - reconhecer firma);

XIII. Declarar mediante termo, ter disponibilidade para cumprir a carga horária prevista no edital de concurso (modelo
no site - reconhecer firma);

XIV. Declaração atualizada de bens (modelo no site - reconhecer firma);

XV. Declaração de não acumulação de cargo público ou declaração de acumulação para os cargos permitidos por Lei
(modelos no site - reconhecer firma);

XVI. Atestado de antecedentes criminais (Fórum da comarca de residência dos últimos 05 (cinco) anos;

XVII. Cópia ATUALIZADA da carteira de vacinação,

XVIII. Comprovar, através do respectivo atestado, fornecido por médico do trabalho, aptidão física e mental para o
exercício das atribuições do cargo; (A consulta e exames necessários serão agendados pelo Departamento de Pessoal da
Prefeitura após entrega dos documentos acima relacionados),

XIX. Email.

Site da Prefeitura: www.bordadamata.mg.gov.br

Modelos de declarações:
www.bordadamata.mg.gov.br/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=16&Itemid=573&limitstart
=60

Telefones do Depto de Pessoal: (35) 3445-4916/4917 – Samuel ou Luciana

Obs. : Para contratação e/ou Processo Seletivo, não será necessário a autenticação em cartório.

www.bordadamata.mg.gov.br
www.bordadamata.mg.gov.br/index.php

