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Termo de Responsabilidade de entrega de documentos: 

 

Eu, __________________________________________________________, inscrito(a) no CPF/MF 

sob o nº _________________–______, firmo compromisso de entregar os seguintes documentos ao 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS da FITO até o dia _________/_________/2021. Declaro 

estar ciente de que o descumprimento do prazo poderá implicar na assinatura da minha posse. 

Assinatura: _________________________________________ 

 

Check 
 

Item 3 do 
Capítulo XI 
do 
Edital 

Descrição 

 a) 02 fotos 3X4 recentes; 

 b) original e cópia do RG – Cédula de identidade expedida a menos de 10 (dez) anos ou R.N.E.; 

 c) original e cópia do CPF, bem como, original do Comprovante de Situação no CPF, emetido   
pela Receita Federal ou via internet; 

OBS.  

 d) original e cópia do PIS/PASEP ou Pesquisa Cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal – 
CEF (não será aceito cidadão e/ou bolsa família); 

 e) original e cópia do Título de Eleitor (frente e verso); 

 f) original da Certidão de Quitação Eleitoral, emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE ou 
via internet;  

OBS.  

 g) original e cópia do Certificado de Reservista ou da Carta Patente que comprove estar em dia 
com o Serviço Militar ou dispensa de incorporação (somente para candidatos do sexo 
masculino e com idade de até 45 anos); 

 h) original e cópia de comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone ou gás) com data 
de até 3 (três) meses da data de apresentação;  

 i) original e cópia da Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Certidão de Casamento ou 
Escritura Pública de União Estável, ou Certidão de Óbito (se viúvo) ou Certidão de Casamento 
a averbação (se divorciado); 

 j) original e cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos de idade; 

 k) original e cópia da Caderneta de Vacinação dos filhos de até 10 anos de idade; 

 l) cópia de Declaração de bens encaminhada/entregue á Receita Federal (Declaração de 
Imposto de Renda), relativo ao último exercício fiscal; 

 m) original e cópia do Comprovante de conta corrente no Banco Bradesco (para o candidato que 
não possuir essa conta, será entregue, pela Administração, uma carta para abertura da 
mesma). Não serão aceitas conta poupança, conta salário ou conta conjunta; 

 n) original da Certidão/Declaração de Acúmulo de um ou mais cargos, mencionando o 
cargo/emprego/função pública, jornada semanal e jornada de trabalho; 

 o) original do Atestado de Antecedentes das Polícias Federais e Estadual expedidas, no máximo, 
há 30 (trinta) dias, respeitando o prazo de validade descrito na própria Certidão (quando 
houver); 
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Osasco, _____ de _________________ de 2021. 

 

 

 

 p) original das Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e 
Estadual, expedidas no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitando o prazo de validade descrito 
na própria certidão (quando houver); 

 q) No que se refere aos requisitos exigidos no item 2 do Capítulo I, deste Edital; 
q.1. original e cópia do diploma, devidamente registrado, ou do Certificado de Conclusão com 
Histórico Escolar desse Ensino, fornecidos por instituição de ensino reconhecida pelo 
Ministério da Educação.  
q.2.  original e cópia do registro no respectivo Conselho Regional (quando exigido no 
requisito); 
q.3.  original e cópia de documento(s) que comprove(m) a experiência exigida para o 
respectivo cargo.  

 r) se aposentado: original da Certidão/Declaração expedida pelo órgão competente, 
mencionando o tipo de aposentadoria, cargo, e provento; e 

 s) original da Certidão que comprove a condição de jurado (desde que declarada essa condição 
na ficha de inscrição, bem como tenha sido utilizada critério de desempate). 


