
DOCUMENTOS EXIGIDOS
Nº Tipo do documento

1. Documento de identificação com nome atualizado (carteira de identidade ou equivalente)

2. Comprovantes de escolaridade (Conforme exigido no edital)

3. Históricos escolares exigidos para o cargo

4. Dados bancários (cópia cartão ou extrato onde conste banco e n° conta do candidato, não pode ser de terceiros)

5. Certidão atualizada de quitação com a Justiça Eleitoral

6. Certidão atualizada de situação cadastral do CPF

7. Certidão atualizada de negativa da Fazenda Pública (dívida ativa da União)

8. Certificado de reservista (se for o caso)

9. PIS e PASEP (caso não tenha, preencher e assinar o item 22)

10. Currículo resumido

11. Certidão de casamento (ou certidão de união estável) ou Certidão de Nascimento do candidato (caso o
candidato não seja casado, apresentar certidão de nascimento)

12. Certidão de Nascimento dos filhos (se for o caso)

13. Foto 3x4

14. Carteira de trabalho (folha onde consta a foto e parte de trás onde constam as informações)

15. Comprovante de residência

16. Declaração + o recibo de entrega do imposto de renda (se for o candidato declarar imposto de renda. Caso não
declare IRPF, preencher e assinar o item 23.)

17. Declaração da instituição onde você possui outro vínculo (se for o caso)

18. Comprovante de desligamento dos vínculos (se for o caso)

19. Aposentadoria (se for o caso)

20. Laudo Médico
- LISTA DE EXAMES PARA INVESTIDURA
- QUESTIONÁRIO DO CANDIDATO - JUNTA MÉDICA

21. Pensão Civil

22. Requerimento de PIS (SOMENTE para quem não possui PIS)

23. Declaração de Bens e Valores (clique para baixar, assinar e digitalizar este formulário).

24. Cadastro de Dados Pessoais

25. Acumulação de Cargos (preencher mesmo que você não possua cargo público)

26. Concessão de Auxílio Alimentação

27. Autorização de Acesso à Declaração de Ajuste Anual do IRPF

28. Declaração de Nepotismo

https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/2532/18/EXAMES%20INVESTIDURA.pdf
https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/2532/15/JUNTA%20M%c3%89DICA%20-%20QUESTION%c3%81RIO%20DO%20CANDIDATO.doc
https://drive.google.com/file/d/1eMpqHYwpgnVTMmpDXXM09WXRxPKs_08S/view
https://drive.google.com/file/d/1ESLhSYMg3mFe55oNgOU8tO9EAj1WNj-6/view
https://docs.google.com/document/d/1YGuXxT3j8SQPQi6MINDPmy2nv294P0oP7-dcLw-00ss/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-nzt-ipTPH346T84Z3cIxgPT6XJ21_V8GGIJuxeT2ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gjzlktqYutgsTVDeOfxxyz7_kuRJQyxGRZauAtKHpv4/edit?usp=sharing
https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/2532/7/4%20-%20AUTORIZA%c3%87%c3%83O%20DE%20ACESSO%20%c3%80%20DECLARA%c3%87%c3%83O%20DE%20AJUSTE%20ANUAL%20DO%20IMPOSTO%20DE%20RENDA.doc
https://drive.google.com/file/d/1EvvXfYdM__0-pcqLG68dzbzZJqYADxwk/view?usp=sharing


29. Auxílio Transporte

30. Auxílio Natalidade e Auxílio Pré-Escolar (se for o caso)

31. Dependentes – Abatimento do Imposto de Renda (se for o caso)

32. Formulário de Cadastro de Dependentes (se for o caso)

Clique nos links e vá em “arquivo”, “fazer download” para baixar os arquivos em word e assim preencher os
formulários. O formato para upload no formulário Google é PDF.

https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/2532/11/8%20-%20AUXILIO%20NATALIDADE%20E%20AUX%c3%8dLIO%20PR%c3%89-ESCOLAR.doc
https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/2532/12/9%20-%20DEPENDENTES%20ABATIMENTO%20IRPF.doc
https://edoc.ufam.edu.br/bitstream/123456789/2532/13/10%20-%20FORMUL%c3%81RIO%20DE%20CADASTRO%20DEDEPENDENTES.pdf

