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EXAME DOCUMENTAL – INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS 

 1 – O exame documental será realizado no CEICS (Complexo de Ensino e Instrução Coronel 

Sarmento), localizado à Av. Brasil nº 23800, Guadalupe – RJ, nas dependências do Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento de Praças, em datas e horários dispostos na convocação 

publicada. 

2 – Será tolerada a chegada de candidatos até 1 (uma) hora após o horário indicado na 

convocação ora publicada. 

3 – O candidato deve atentar para o dia e horário estabelecidos, sendo vedada a realização de 

exame documental em dia/turno distinto daquele que consta na convocação. 

4 -  Por ocasião da realização do exame, o candidato deverá apresentar a documentação 

exigida em edital na seguinte ordem: 

a) Carteira de identidade (original e fotocópia), expedida pelo órgão de identificação 

competente;  

b) Certidão de nascimento ou casamento (original e fotocópia); 

c) Para os candidatos do gênero masculino, Certificado de Reservista (1ª ou 2ª Categoria) 

ou Certificado de Dispensa de Incorporação, por excesso de contingência ou 

Certificado de Alistamento Militar ou, ainda, Carta Patente (original); 

d) Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais (originais 

e fotocópias); 

e) CPF emitido pelo site da receita federal; 

f) Cartão do PIS/PASEP (original e cópia), quando possuir; 

g) Comprovante de residência (original e cópia); 

h) Certidão Negativa de Ações Criminais dos municípios onde residiu nos últimos 5 (cinco) 

anos. (para os residentes no município do Rio de Janeiro, as certidões são relativas aos 

1º, 2º, 3º e 4º Ofícios);  

i) Certidão Negativa da Polícia Federal ou Justiça Federal. 

j) Carteira do Conselho de Classe (definitiva ou provisória) ou comprovante de inscrição 

no Órgão Fiscalizador da Profissão (original e fotocópia) e comprovante de estar em 

dia com a anuidade (original e fotocópia), nos casos em que couber;  

k) Documentos comprobatórios das condições estabelecidas nos pré-requisitos do item 

2.3 do edital (original e fotocópia), nos casos em que couber; 

l) 02 (dois) retratos 3x4 coloridos com fundo branco, recente, sem barba, de frente, sem 

cobertura;  

5 - Por ocasião da realização do exame, o candidato deverá, ainda, apresentar os seguintes 

formulários e declarações, consoante modelos disponibilizados neste site, a saber:  



a) Declaração de posse ou não posse em outro cargo público;  

b) Formulário “dados do candidato”; 

c) Declaração de tempo de serviço militar anterior ou de que não possui tempo de 

serviço militar anterior. 

 

 

6 – Os candidatos concorrentes às vagas reservadas para população hipossuficiente 

economicamente, nos termos da Lei Estadual nº 7.747/2017, deverão comprovar 

documentalmente sua condição de pessoa cuja renda familiar per capita não ultrapasse 

meio salário mínimo, preferencialmente através da comprovação de inscrição no Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, conforme Decreto Federal 

nº 6.135/2007. 


