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ANEXO III - LISTA DE DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 
O requerimento de inscrição deverá ser entregue no local de inscrição, 
acompanhado com toda a documentação relacionada abaixo, sendo juntados 
por cópia e acompanhados dos originais para simples conferência os 
destacados em negrito: 
  
(  ) Cópia da Carteira de Identidade. Serão considerados documentos de 
identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de 
Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado 
de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais 
expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; 
carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com 
foto); 
 
(  ) Cópia do cadastro de pessoa física – CPF; 
 
(  ) Cópia dos comprovantes de residência (telefone fixo, energia, IPTU) em 
nome do (a) candidato (a) e/ou em nome do (a) esposo (a), pai ou mãe, 
irmão(ã), filho(a), dos anos de 2017, 2018 e 2019, para fins de comprovação 
dos 02 (dois) anos de residência no município de CORUMBATAÍ/SP. No caso 
do comprovante de residência não estar contemplado nas hipóteses acima, 
deverá apresentar declaração com firma reconhecida por verdadeira do titular 
do endereço, declarando a residência do (a) candidato (a); 
 
(  ) Cópia do histórico escolar e/ou do diploma que comprove escolaridade 
mínima de ensino médio; 
 
( ) declaração, subscrita do próprio punho, sobre antecedentes criminais, 
procedimentos administrativos em que tenha sido indiciado, ações em que seja 
ou tenha sido réu, no juízo cível ou criminal, protestos de títulos, penalidades 
no exercício de cargo público ou qualquer outra atividade profissional; 
 
(  ) declaração, subscrita do próprio punho, a ser redigida no ato da entrega dos 
documentos, atestando que tomou conhecimento deste edital e se submete as 
regras e exigências nele contida; 
 
(  ) CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CÍVEL EM GERAL ATÉ 10 ANOS expedida 
pela justiça estadual através do link: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do 
; 
 
(  ) CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CRIMINAIS ON LINE expedida 
pela justiça estadual através do link: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do 
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(  ) CERTIDÃO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS ON LINE expedida pela justiça 
estadual através do link: https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do 
 
(  ) CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL, Expedidas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE www.tse.jus.br, no link: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidoes 
 
(  ) CERTIDÃO DE CRIMES ELEITORAIS, Expedidas pelo Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE www.tse.jus.br, no link: 
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidoes 
 
(  ) Cópia do Título de Eleitor 
 
(  ) Atestado De Antecedentes Criminais Emitido Pela Polícia Civil Do Estado 
De São Paulo, com data de emissão de até 60 (sessenta) dias da 
apresentação, no site: http://www.policiacivil.sp.gov.br  ou através do link 
http://www2.ssp.sp.gov.br/atestado/novo/Atestado02.cfm 
 
(  ) Certificado de reservista ou outro documento que prova que esteja em dia 
com o serviço militar, somente para os homens; 
 
(  ) 02 (duas) fotografias no formato 3x4 com fundo branco; 
 
 


