
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) ONLINE DE DOCENTE 

LISTA DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO 

 

Documentos Pessoais 

☐ 2 (duas) fotos 3x4 recentes 

☐ Cédula de identidade - RG 

☐ Cadastro de Pessoa Física - CPF 

☐ Certidão de nascimento e, no caso de haver, de casamento (com as respectivas 

averbações, se for o caso) 

☐ Título de Eleitor, com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de 

quitação eleitoral 

☐ Comprovante de residência de até 90 dias (contas de água, luz, internet ou telefone) 

ou Declaração de próprio punho com firma reconhecida 

☐ Atestado de antecedentes criminais 

☐ Documento de inscrição no PIS ou PASEP (se houver) 

☐ Cópia da última "Declaração de Ajustes Anual - Quadro Declaração de Bens e Direitos” 

apresentada à Receita Federal em envelope lacrado e devidamente identificado (Declaração 
de Bens citando o ano base, ano do exercício, CPF e o nome completo) OU Declaração de Isento 

☐ Conta Corrente no Banco do Brasil (n° da agência e conta corrente em que o candidato 

seja o titular) 

 

Sexo Masculino: 

☐ Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, para os candidatos do sexo 

masculino 

 

Tenho filhos: 

☐ Certidão de Nascimento dos filhos (menores de 18 anos) 

☐ Carteira de Vacinação dos filhos (menores de 5 anos) 

☐ Declaração de matrícula dos filhos (menores de 18 anos) 

 

 

Documentos Profissionais 

☐ Declaração de acúmulo ou não de cargo público ou aposentadoria 

☐ Declaração de horário (para o caso de Acúmulo com cargo de Docência em Instituições 

Públicas) conforme Modelo disponibilizado. 

☐ Comprovante de proventos (em caso de Aposentadoria) 



☐ Carteira de trabalho original para registro e cópia das páginas que constem o número, 

série e foto da carteira, qualificação civil (dados pessoais) 

☐ 1 via original do laudo do Exame Médico Admissional 

 

 

Documentos Acadêmicos 

☐ Currículo Lattes  

☐ Prova do título de Doutor de validade nacional 

 

 


