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DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO DOCENTE SUBSTITUTO 

Nome: _________________________________________________________Câmpus: ________________ 

Cargo: Professor Substituto     Área: _______________________________Carga horária: ______________ 

Edital: __________de ______/______ /_______.   DOU de ______/______/______. 

Homologação: ______________ de ______/______ /_______.   DOU de ______/______/______. 

Classificação: ______________ Nota_________________    

Suap: __________________________________________     Data de Entrada: ______/______/______ 

No lugar de: __________________________________________    Motivo: __________________________ 

Testemunhas para o contrato na data início:  

Diretor: _____________________________________ e CGP: _____________________________________ 

DATA INÍCIO: ______/______/_______.    CONTRATO Nº: _________________________ 
C H E C K L I S T 

* Cópia Simples - Original para conferência. Carimbar "confere com o original" 
1. 1 Fotos 3X4 
2. Formulário de dados pessoais (legível) – Colar a foto 
3. Declaração de acúmulo de cargos/empregos públicos (Atual). Anexar comprovante (Declaração do Órgão)  
4. Declaração de dependentes 
5. Autorização acesso ao IR 
6. Imposto de renda com recibo de entrega (1ª pág.) NUNCA o Número (2ª pág) ou formulário do IR (anexo 

II) ou formulário de que não possui bens (ex. Isento do Imposto de Renda) 
7. Termo de compromisso (Vistar/rubricar as páginas) 
8. Declaração auxílio desemprego 
9. Declaração de Antecedentes Criminais 
10. RG * 
11. CPF * 
12. Comprovante de situação cadastral no CPF (Carimbar confere com Original depois de validar no Site da 

Receita Federal). 
13. Título de eleitor * 
14. Certidão de quitação eleitoral (Carimbar confere com Original depois de validar no Site do TSE). 
15. PIS ou Pasep * 
16. Reservista (homens com menos de 45 anos) * 
17. Certidão de nascimento ou casamento ou declaração de união estável com as 2 certidões de nascimento. * 
18. Certidão de nascimento ou casamento dos dependentes * 
19. CPF dos dependentes * 
20. Comprovante de residência (água, luz ou telefone fixo)  

OBS: se estiver em nome de 3º (pai/mãe/esposo (a)), será necessário apenas a confirmação do parentesco, se estiver em nome 
de 3º (outros) será necessário auto declaração do servidor. 

21. Carteira de trabalho (Folha de rosto, nº, série, qualificação civil e registro dos empregos). * 
22. Passaporte com visto de permanência (se estrangeiro) * 
23. Titulação exigida no edital (diploma e histórico) Cópia Autenticada 
24. Titulação RT( se houver previsão no edital) diploma e histórico. Cópia Autenticada                                                                                                                    

(   ) Sim (   ) Não 
25. ASO - Atestado de saúde ocupacional com carimbo do Médico do Trabalho. (original) 
26. Comprovante de dados bancários CONTA SALÁRIO e CONTA CORRENTE (cópia do cartão, contrato, etc). 

Nunca informe código de segurança. Informar nas cópias cada conta!!! 


