PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONCURSO PÚBLICO 003/2020

ANEXO IV – DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA NOMEAÇÃO
I.fotocópia do Registro Geral (C.I) com número, órgão expedidor e data de expedição do mesmo; (o candidato
que possui identidade provisória deverá apresentar a fotocópia autenticada em cartório do Registro Geral
(C.I) dentro do prazo validade);
II.comprovante original de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal (disponível no sítio:
www.receita.fazenda.gov.br);
III.Carteira Nacional de habilitação (CNH), expedida pelo órgão de trânsito competente (dentro da vigência) com
categoria específica ao cargo para o qual está sendo nomeado.
IV.fotocópia do título de eleitor (frente e verso);
V.certidão em original de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (disponível no sítio:
http://www.tse.jus.br);
VI.fotocópia do Certificado de Reservista, ou documento equivalente, ou ainda dispensa de incorporação (para
candidatos do sexo masculino);
VII.apresentar 02 fotos 3x4 atuais;
VIII.ter a escolaridade exigida para o exercício do cargo, com colação de grau anterior ao dia da nomeação; e os
demais requisitos exigidos para o exercício do cargo;
IX.certidão de regularidade (Certidão de Registro e Quitação) emitida pelo Conselho de Classe, que comprova a
regularidade do candidato no conselho de classe ao qual pertence, devendo o mesmo encontrar-se em pleno
gozo de seus direitos profissionais.
X.ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo comprovada por profissionais designados
pelo Município de São Roque do Canaã, incluindo-se a compatibilidade de deficiência, no caso dos candidatos
aprovados que indicaram suas deficiências;
XI.fotocópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) onde conste fotografia, número/série, data da
expedição da mesma, filiação, local de nascimento e página de contrato do primeiro emprego, mesmo que
não tenha registro;
XII.fotocópia de documento comprobatório de inscrição do PIS/PASEP, e em caso de não o possuir, apresentar
extrato da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, comprovando a não inscrição nos referidos
Programas, juntamente com declaração;
XIII.comprovante de conta bancária (Banestes ou Banco do Brasil);
XIV.certidão negativa (em original) expedida pelo cartório de distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca
de residência do candidato no Estado do Espírito Santo ou da Unidade da Federação em que tenha residido
nos últimos 05 (cinco) anos (disponível no site: www.tjes.jus.br);
XV.certidão negativa (em original) Justiça Federal (disponível no site: www.jfes.jus.br).
XVI.certidão negativa de débito (em original) com o Município de São Roque do Canaã;
XVII.fotocópia da Certidão de Nascimento dos dependentes legais (menores de 18 anos de idade, ou 24 anos, se
cursando o curso superior);
XVIII.comprovante original de situação cadastral do CPF dos dependentes legais (menores de 18 anos de idade ou
24 anos, se cursando o curso superior) emitido pelo site da Receita Federal (disponível no sítio:
www.receita.fazenda.gov.br);
XIX.fotocópia do Cartão de Vacinas para os dependentes legais (menores de 05 anos de idade) e/ou Declaração
de matrícula Escolar (filhos maiores de 5 anos até 14 anos);
XX.declaração com firma reconhecida em cartório de bens e valores que constituem o seu patrimônio;
XXI.declaração com firma reconhecida em cartório de que não possui outro cargo público, a não ser as
acumulações previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal;
XXII.declaração com firma reconhecida em cartório de que não percebe proventos de aposentadoria que
caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal;
XXIII.declaração com firma reconhecida em cartório de disponibilidade e compatibilidade diária de horários para
o serviço público;
XXIV.fotocópia da Certidão de Nascimento, ou se for casado, cópia da Certidão de Casamento, ou se for
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separado/divorciado cópia da Certidão de Casamento com a averbação da separação/divórcio, ou se for viúvo
cópia da Certidão de Óbito do Cônjuge anexada à Certidão de Casamento, ou ainda, no caso de união estável,
apresentar a competente declaração, anexando cópia do R.G. do cônjuge;
XXV.fotocópia do comprovante de residência (água, energia ou telefone fixo).
Em relação à apresentação do comprovante de residência, caso o mesmo esteja em nome:
a) do cônjuge, apresentar certidão de casamento; e
b) de terceiros, o candidato deverá apresentar também declaração em original emitida pelo proprietário do
imóvel com firma reconhecida em cartório
XXVI.fotocópia do certificado de conclusão do curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta
horas, conforme previsto no art. 5º, §1º, art. 6º, II e art. 7º, I da Lei Federal nº. 11.350, de 05 de outubro de
2006 alterada pela Lei Federal nº. 13.595, de 05 de janeiro de 2018.
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