
 

Nome:__________________________________________________   RG:   ______________ 
 
Nº da inscrição:________________ 
 
Aulas (         )               Interlocutor de Libras (            ) 
 
Inscrição para o Processo de Inscrição para Atribuição de Classes e Aulas e Realização Cadastro 
Emergencial para contratação temporária em 2019. 
Período de 19 a 21/08/2019 - Das 9 às 11h30; das 13h30 às 16h 
 
Originais e cópias dos seguintes documentos: 
 

1 Cédula de Identidade - RG  

2 Cadastro de Pessoa Física - CPF; ou  

3 Registro Nacional de Estrangeiro - RNE, quando for o caso (acompanhado de protocolo 
do processo de naturalização) 

 

4 Título de Eleitor  

5 Comprovante de Residência  

6 Comprovante de Imposto de Renda constando informação dos dependentes  

7 Diploma ou Certificado de Conclusão com Histórico Escolar (obrigatório) ou  

8 Declaração de Matrícula e Histórico Escolar (obrigatório), quando se tratar de aluno de 
último ano. 

 

9 Inscrição por procuração, deverá ser apresentado o original do instrumento do mandato 
devidamente registrado em cartório e cópia simples, a qual ficará retida na unidade, 
acompanhado do RG original do procurador. 

 

10 Decreto 55.588/2010 - pessoa transexual ou travesti - inclusão e uso do “nome social” 
para tratamento - preenchimento de requerimento próprio.  

 

11 Laudo médico (original ou fotocópia autenticada), expedido no prazo máximo de 12 (doze) 
meses antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de sua 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças - CID, informando, também, o seu nome, documento de 
identidade (RG) e número do CPF. 

 

12 Tempo de Magistério Estadual - Data base 30/06/2018. (TEMPO EM DIAS) 
 

 

13 Declaração original em papel timbrado - Tempo de experiência profissional comprovada 
na área da Educação, no Magistério, em Instituições Públicas e/ou Privadas - Ensino 
Fundamental I, II e Ensino Médio. Data base 30/06/2018. (TEMPO EM DIAS) 

 

 

** Comparecer na Diretoria de Ensino com o checklist impresso 

** Documentos em ordem númerica do checklist 

 
 
DA INSCRIÇÃO 
 - Não será realizada a inscrição de candidato que não apresentar os documentos exigidos no Edital. 
 
 - A Diretoria de Ensino não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de  
endereço eletrônico (e-mail) não informado na inscrição ou que esteja incompleto, incorreto ou não 
atualizado pelo candidato. 
 
 
 


