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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS CANDIDATOS CONVOCADOS 

APRESENTAR NO ATO DA INVESTIDURA DO CARGO 

 

Considerando o item III do edital 001/2021 do Seletivo Público Simplificado de 

cadastro de reserva para provimento de cargos temporários no quadro de pessoal da Prefeitura 

de União -PI atendendo a necessidade da Secretaria de Educação. INFORMA aos candidatos 

convocados a lista completa dos documentos necessários para apresentar na investidura do 

cargo: 

 

1. Duas fotos 3x4 recentes; 

2. Documentos Pessoais (RG, CPF, Titulo, comprovante de residência, certidão de 

Nascimento, ou casamento ou divórcio, Pis/Pasep, carteira de trabalho, no caso de ter filhos 

menores de 7 anos, trazer cartão de vacina, certidão de nascimento e CPF, no caso de filhos 

maiores de 7 anos trazer declaração escolar e certidão de nascimento e CPF); 

3. CPF do pai e da mãe do candidato; 

4. Dados Bancários (Banco do Brasil); 

5. Diploma ou certidão de conclusão de curso, certidão ou declaração para quem está 

cursando a partir do 6º período, com seu respectivo histórico; 

6. Comprovante de votação das últimas eleições, ou certidão de quitação eleitoral; 

7. Certificado de reservista; 

8. Atestado de saúde; 

9. Apresentar declaração de acumulação ou não acumulação lícita de cada cargo público; 

10.  Apresentar certidão negativa civil e criminal, impeditivos do exercício da função pública; 

11. Apresentar declaração de bens e valores patrimoniais com dados atualizados até a data da 

posse;  

12. Apresentar declaração que não recebe proventos de aposentadoria ou remuneração de 

cargos, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis previstos na 

Constituição Federal ou caso a carga horária estiver dentro do permitido legalmente; 

13. Apresentar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por 

qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; 
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14. Assinar Termo de Compromisso confirmando ciência e concordância com as normas 

estabelecidas pela Prefeitura de UNIÃO- PI; 

15. Apresentar declaração de desistência de Vaga (No caso do candidato não se adequar as 

normas constante neste edital). 

 

União, 29 de julho de 2021. 

 

 

Secretaria Municipal de Planejamento e Administração 

 


