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 ORIGINAIS:  

 Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (Original)  

 Atestado de Bons Antecedentes – disponível no site www.pc.mg.gov.br/atestado 

 Certificado de quitação da justiça eleitoral – disponível no site www.tse.gov.br 

 1 foto 3x4 recente 

 Comprovante de Experiência para o cargo deverá ser conforme exigido pelo Edital do 
Processo Seletivo no qual o candidato participou (se for através de declaração de Pessoa 
Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de Direito Privado, esta deverá ser original e 
constar CNPJ e firma reconhecida) 

 

CÓPIAS LEGÍVEIS:  

 1 cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas contendo foto e informações 
pessoais) 

 1 cópia da Carteira de Identidade (frente e verso) 

 1 cópia do CPF 

 1 cópia recente (últimos 60 dias) de Comprovante de Residência em nome do candidato 

 1 cópia do Título de Eleitor 

 1 cópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para candidato do sexo 
masculino e brasileiro até 45 anos 

 1 cópia do Comprovante de Escolaridade (Histórico/Diploma) ou Declaração de Escolaridade 
original 

 1 cópia do comprovante de Experiência conforme exigido pelo Edital do Processo Seletivo 
no qual o candidato participou, se for através da CTPS – (experiência na atividade 
comprovada por meio de registro de contrato de trabalho na CTPS)  

 1 Cópia do cartão bancário (Banco do Brasil) – para candidato convocado em BH que não 
possua conta no BB, trazer mais uma cópia da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de 
residência. Para candidato convocado no interior de MG que não possua conta no BB, será 
enviada carta para abertura de conta. 

 1 cópia do comprovante de inscrição de PIS/PASEP (disponível na Caixa Econômica Federal) 

 

DOCUMENTOS ADICIONAIS: 

 1 Cópia da caderneta de vacinação 

 1 Cópia de Comprovante de Pagamento da Contribuição Sindical do Ano Corrente 

 1 Cópia da Certidão de Casamento  

 1 Cópia do CPF dos dependentes (filhos e cônjuge)  

 1 Cópia da Certidão de Nascimento de cada filho menor de 14 anos 

 1 Cópia da Caderneta de Vacinação de cada filho menor de 7 anos (paginas contendo 
informações pessoais e vacinas) 

 Declaração (original) de Frequência Escolar de cada filho entre 7 e 14 anos 

 1 Cópia do atestado de invalidez do filho, fornecido pelo INSS 

 

PARA AS ATIVIDADES QUE EXIGIREM HABILITAÇÃO (CNH):  

 Cópia da Carteira de Habilitação, constando que o condutor exerce atividade remunerada 


