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ANEXO V DO EDITAL Nº 002/2021/SEMEC 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

 

 

Eu,___________________________________________________________________, 

RG Nº__________________________, CPF Nº_____________________________, 

DECLARO que estou entregando no Setor de Recursos Humanos deste Município os 

documentos abaixo assinalados, e AUTORIZO o tratamento dos meus dados, de acordo 

com os artigos 7º e 11 da Lei Federal № 13.709/2018. 

a) identidade oficial, que poderá ser o registro geral (RG), carteira nacional de 

habilitação, com foto - CNH, ou carteira de identidade profissional, emitida pelo órgão 

competente; 

b) inscrição no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF; 

c) certificado e/ou diploma registrado da respectiva escolaridade;  

d) inscrição no cadastro no PIS/PASEP, se tiver; 

e) título de eleitor e comprovação de quitação eleitoral relativa ao último pleito; 

f) comprovante de residência; 

g) certidão de nascimento ou casamento; 

h) comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino e não 

indígena; 

i) declaração de não acúmulo de emprego ou cargo público, salvo nos casos previstos 

na Constituição Federal;  

j) declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível 

com a investidura em cargo/emprego/função pública municipal, quando for o caso; 

k) declaração de bens;  

l) certidão de nascimento dos filhos menores, quando for o caso; 

m) uma foto 3 x 4. 

n) laudo médico atestando ter aptidão física e mental para o exercício das atividades, 

incluindo-se a compatibilidade, apurada na perícia médica, no caso de candidato com 

deficiência, de que as atribuições do cargo para o qual foi aprovado e classificado são 

compatíveis com a deficiência;  

o) comprovante de conta bancária; 

p) Certidão negativa cível e criminal (nas esferas Estadual e Federal). 

 

 
Sete Quedas - MS ________ de ____________________de 2021. 

 

 
 

_______________________________________ 

Assinatura do Declarante 

 


