
 

 

 

 

O Presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a realização do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 08/2021 com a 

finalidade de contratação de profissionais de nível superior para exercer atividades no Centro 

Especializado de Reabilitação do Olho d’Agua, Anexo TEA localizada no munícpio de São Luis, 

que tem como objetivo ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência 

temporária ou permanente; progressiva, regressiva ou estável, interminente ou contínua, promovendo 

a vinculação das pessoas com deficiência e suas familias aos pontos de atenção à saúde com intuito de 

favorecer a inclusão social, promover a autonomia e o exercício pleno da cidadania.   

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Os candidatos aprovados e classificados em todas as etapas propostas neste edital serão contratados 

pela EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH sob o regime da 

CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) para atuarem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

na função de PSICOPEDAGOGO, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, 

FONOAUDIÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL E EDUCADOR FÍSICO na unidade da Rede 

Estadual de Saúde, administrada pela EMSERH, a saber: Centro Especializado de Reabilitação Olho 

d’Agua, Anexo TEA; 

1.2  Os candidatos que não forem classificados dentro do número de vagas ofertadas, ficarão sob 

cadastro de reserva e, somente, caso haja necessidade, serão convocados posteriormente; 

1.3 O Processo Seletivo será regido por este Edital, por seus anexos e posteriores retificações se assim 

fizer necessário; 

1.4 O Processo Seletivo Simplificado destina-se a seleção de candidatos com vista ao preenchimento 

de vagas e cumprirão jornada de trabalho de acordo com informações contidas no Anexo I deste edital; 

1.5 O Processo Seletivo Simplificado constará de Avaliação Curricular de Títulos e Experiência 

Profissional, realizado em uma única etapa e não haverá pagamento de taxa de inscrição; 

1.6 Os candidatos aprovados e classificados nas propostas deste edital serão contratados pela 

EMSERH sob o regime jurídico celetista (CLT); 

1.7 Os candidatos aprovados ficarão sujeitos ao contrato de trabalho de experiência de até 90 (noventa) 

dias, podendo o contrato ser rescindido a qualquer tempo conforme as disposições da CLT. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições deverão ser feitas via internet através do link: http://seletivo-cer-emserh.saude.ma.gov.br- 
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Processo Seletivo Simplificado 08/2021, no período de 26 de abril, até às 23:59h do dia 29 de abril de 2021, 

mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição.  

2.2 O preenchimento correto dos dados no ato da inscrição é de responsabilidade exclusiva do 

candidato(a) não sendo admitidas alegações de erro e alterações de dados após efetivada a inscrição; 

2.3 A constatação da existência de declarações falsas, inexatas ou divergências entre os dados 

informados na inscrição e documentos apresentados, em qualquer etapa regida por este Edital, 

determinará o cancelamento da inscrição ou o desligamento, caso já contratado, bem como a anulação de 

todos os atos decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, sendo assegurado o direito 

de recurso; 

2.4 A Emserh não se responsabilizará por inscrições não finalizadas por motivos de ordem técnica dos 

computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e de transmissão de 

dados, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impeçam a transferência 

de dados; 

2.5 A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento integral destas disposições e a aceitação tácita 

das condições do presente Processo Seletivo, tais como se acham definidas neste Edital e nas normas legais 

pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas, acerca das quais 

não poderá alegar desconhecimento; 

     2.6  De acordo com a conveniência da Administração Pública, poderá haver prorrogação de prazo de 

inscrição, ainda que específico a determinado cargo; 

2.7 O candidato só poderá realizar uma única inscrição, não sendo possível inscrever-se para 2 (dois) 

ou mais funções; 

2.8 O candidato, antes de efetuar a inscrição, deve certificar-se de que preenche os requisitos contidos neste 

Edital; 

2.9 O candidato assumirá total responsabilidade pelas informações prestadas no preenchimento dos dados 

que apresentará, arcando com as consequências de eventuais erros, omissões e declarações inexatas ou 

inverídicas; 

   2.10  As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo 

à EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH o direito de excluir do 

processo seletivo aquele que preenchê-la com dados incorretos, bem como, aquele que prestar informações 

inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. Tais fatos determinarão a anulação da inscrição 

e dos demais atos dela decorrentes; 



 

2.11  O candidato, antes de fazer sua inscrição, deverá ler atentamente este Edital e, tomar ciência das 

normas que regem o presente Processo Seletivo, das quais não poderá alegar desconhecimento em 

nenhuma hipótese; 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO 

3.1 Os interessados no presente edital deverão atender aos seguintes requisitos básicos: 

a) Ser brasileiro ou naturalizado ou estrangeiro com visto permanente; 

b) Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos; 

c) No caso do sexo masculino, estar quite com o serviço militar; 

d) Possuir diploma ou certidão de conclusão de curso de graduação que o habilite para a função 

pretendida, fornecido por instituição de ensino superior credenciada pelo Ministério da 

Educação (MEC); 

e) Estar regularmente inscrito nos Conselhos Regionais respectivos da sua classe com anuidade 

em dia; 

f)  Possuir os requisitos conforme anexo I;  

g) Ter disponibilidade de horário conforme informações contidas no Anexo I. 

4. CRITÉRIO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 

4.1 Os critérios de avaliação e aprovação do presente Processo Seletivo acontecerá mediante 

Avaliação de Títulos e Experiência Profissional; 

4.2  A valoração da Avaliação de Títulos (Formação Acadêmica) e Experiência Profissional será 

pontuada conforme a Tabela abaixo: 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS (FORMAÇÃO ACADÊMICA) 

 

ITEM 
 

TÍTULOS 
 

COMPROVANTE/DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE MÁXIMA DE 

COMPROVAÇÕES 

 

PONTUAÇÃO 

 

 
     1 

 
Doutorado em área 

relacionado ao 

TEA e/ou Análise 

do Comportamento 

Diploma de conclusão do curso de pós‐ 
graduação em nível de doutorado (título de 

doutor) na área de atuação. Também será 

aceito certificado/declaração de conclusão 

de curso de Doutorado, de até 06(seis) 

meses do termino do curso, desde que 
acompanhado de histórico escolar. 

 

 
                     1 

 

 
           20 

 

 
     2 

 

 
Mestrado em área 

relacionado ao 

TEA e/ou Análise 

do Comportamento 

Diploma de conclusão do curso de pós‐ 
graduação em nível de mestrado (título de 

mestre) na área de atuação.Também será 

aceito certificado/declaração de conclusão 
de curso de Mestrado, de até 

06(seis) meses do termino do 

curso, desde que acompanhado de 

histórico escolar. 

 

 
                     1 

 

 
            10 



 

 

    3 
 
Especialização em 

Análise do 

Comportamento-

ABA 

Certificado de conclusão de curso de pós‐ 
graduação em nível de especialização lato 
sensu, em análise do comportamento 

-ABA, com carga horária mínima de 

360h/a. 

 
                       1 

 
   10 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
(Formação Acadêmica) 

40 pontos 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 

ITEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO 
PONTUAÇÃO 

POR ANO 

QUANTIDADE 

MÁXIMA DE 

ANOS 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 

 

   1 

Experiência 

comprovada em 

análise do 

comportamento 

Anos completos de exercício da 

profissão, no cargo pleiteado, sem 

sobreposição de tempo, até a data de 

convocação da prova de títulos.  

 

5 

 

6 

 

               30 

 

 

   2 

 

Experiência 

comprovada em 

TEA 

Anos completos de exercicio 

da profissão, até a data de 

convocação da prova de titulo. 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

30 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS NA EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 
 

60 pontos 

5. DOS CARGOS 

5.1 Os candidatos aprovados e classificados no limite das vagas ofertadas e previstas no Anexo I não serão 

remanejados, tendo como lotação única o Centro de Reabilitação do Olho D’Agua -  Anexo TEA; 

5.2 Aos empregados que trabalharem em condição insalubre, deverá ser pago o adicional de insalubridade 

preenchido os requisitos legais, no percentual proporcional ao risco suportado; 

5.3  Os candidatos aprovados serão contratados para o exercício da função, pelo prazo de 01 (um) ano, 

podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez; 

5.4  Os aprovados no limite das vagas ofertadas receberão a remuneração indicada conforme Anexo I, 

sendo que esta servirá para o cálculo de todos os encargos devidos. 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1 O processo de seleção contará com uma única etapa: 

a) Inscrição através do link: https: :< http://seletivo-cer-emserh.saude.ma.gov.br 

b) Avaliação de Títulos e Experiência Profissional pela banca avaliadora. 

 

6.2 Serão aceitos como documentos comprobatórios à Experiência Profissional: 

http://seletivo-cer-emserh.saude.ma.gov.br/


 

a) Para contratados pela CLT: Carteira de Trabalho e Previdência Social -CTPS  folha de 

identificação onde constam número,  foto e série, folha da identificação cívil, folha onde constam os 

contratos de trabalho e folhas de alteração que constem mudança de função); 

b) Para servidores/empregos públicos: Termo de Posse, acompanhada da certidão de tempo de 

serviço ou declaração que informe o período (com inicio e fim) e a descriminação do serviço realizado, 

com a descrição das atividades desenvolvidas, no caso de servidor público, emitido pelo setor de RH 

do local de trabalho; 

c) Para prestadores de serviço com contrato por tempo determinado: Contrato de prestação de 

serviços e acompanhado de declaração do contratante ou responsável legal, no qual consta claramente 

o local onde os serviços foram prestados, a identificação do serviço realizado, o período inicial e final 

deste e descrição das atividades executadas. Para comprovação de experiência em método ABA será 

aceito declaração do contratante ou responsável legal, no qual conste claramente o local onde os 

serviços foram prestados, a identificação do serviço realizado, o período inicial e final dos serviços 

prestados e descrição das atividades executadas, devendo estar autenticado por firma reconhecida. 

6.3 Não serão aceitas outras formas de comprovação de experiências que não estaja especificado neste 

edital. Para comprovação de tempo de experiência será necessário data de inicio, bem como data de fim 

de experiência. Para candidatos ativos será necessário, além da CTPS assinada, outras formas de 

comprovação conforme descrito no anexo anterior, documentos que comprovem sua permanência na 

empresa, bem como: declaração e/ou contracheque do mês atual. Os candidatos que não tiveram baixa 

em sua carteira (CTPS) deverão apresentar os documentos constantes no item anterior (5.3); 

6.4 A Emserh convocará 04(quatro) vezes o número de vagas ofertada por categoria para fim de 

comprovação de título e experiência;  

6.5 Os candidatos classificados para o cadastro de reserva serão convocados de acordo com a 

necessidade e conveniência da EMSERH. 

6.6 A comprovação da conclusão de curso de pós-graduação será feita por meio de certificado 

(especialização) e/ou diploma (mestrado/doutorado) acrescido do histórico escolar expedido por 

Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC;  

6.7 Em caso de conclusão de curso em instituição estrangeira, só serão aceitos diplomas devidamente 

revalidados por instituição de ensino superior, reconhecida pelo Governo Federal Brasileiro, conforme 

Resolução CNE/CES nº 3, de 22 de junho de 2016; 

6.8 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos Títulos e 

Experiência Profissional apresentados, a respectiva pontuação do(a) candidato(a) será anulada.  

 



 

7. DA SELEÇÃO 

7.1 O processo seletivo simplificado ocorrerá conforme cronograma abaixo: 

DESCRIÇÃO DATA/PERÍODO
 

Publicação do edital no site: 

www.emserh.ma.gov.br 
23/04/2021 

Inscrição no link: http://seletivo-cer-emserh.saude.ma.gov.br 
26/04/2021 até às 23:59 do 

dia 29/04/2021 

Publicação do Resultado da classificação e Convocação para entrega de 

título e experiência 
03/05/2021  

Entrega de comprovação de experiências (no auditório da EMSERH)  

Avenida Borborema Quadra 22, Nº 2A  
CEP: 65.071-360 – São Luís – Maranhão/MA  

05/05 a 07/05/2021 

Análise da Documentação 10, 11 e 12/05/2021 

Divulgação do resultado preliminar no site: www.emserh.ma.gov.br 13/05/2021 

Recursos ao resultado preliminar no email: 

desenvolvimento.emserh@gmail.com 

14 a 16/05/2021 

 

Respostas aos recursos 17 e 18/05/2021 

Resultado final 19/05/2021 

Recolhimento das guias para exames laboratoriais  
Avenida Borborema Quadra 22, Nº 2ª  

CEP: 65.071-360 – São Luís – Maranhão/MA 

20 e 21/05/2021 

Manhã: 8:30 às 11:30 

Tarde: 13:30 às 16:30 

Realização do ASO-Atestado de Saúde Ocupacional e entrega de 

documentação para contratação, conforme Anexo III 
Avenida Borborema Quadra 22, Nº 2ª  

CEP: 65.071-360 – São Luís – Maranhão/MA 

31/05/2021 

Tarde: 14:00 às 16:30 

 

 

7.2 A classificação final obedecerá à ordem decrescente da nota final obtida individualmente, 

considerando todos os candidatos classificados após avaliação dos documentos comprobatórios. 

  

7.3 O candidato que solicitar recursos deverá fazê-lo através do e-mail: 

desenvolvimento.emserh@gmail.com. 

7.4  Não serão aceitos solicitações de recurso após o término do prazo; 

7.5 Não serão aceitos documentos que não atenderem aos prazos e as exigências deste Edital e suas 

complementações; 

7.6 Caso o (a) candidato (a) que ainda não detenha posse de seu diploma de conclusão de curso, poderá 

apresentar certidão ou declaração da conclusão do curso com validade de 6 meses do seu término; 

http://www.emserh/
http://seletivo-cer-emserh.saude.ma.gov.br/
http://www.emserh.ma.gov.br/
mailto:desenvolvimento.emserh@gmail
mailto:desenvolvimento.emserh@gmail.com


 

7.7 Todos os documentos referentes a avaliação de experiência profissional e comprovação de títulos 

deverão ser apresentados em CÓPIAS frente e verso, cuja autenticidade será objeto de comprovação 

mediante apresentação de original e outros procedimentos julgados necessários, caso o candidato venha 

a ser aprovado; 

7.8 Os documentos citados no anexo III deverão ser entregues no dia 31/05/2021 conforme edital de 

lista de classificação. 

7.9 Os critérios de desempate para as contratações serão os seguintes: 

a) Candidato com maior idade; 

b) Candidato com maior pontuação na experiência em TEA; 

 

8 DO RESULTADO 

8.1  O resultado, bem como a convocação final para contratação serão divulgados em formato de lista, 

obedecendo a ordem de classificação no endereço eletrônico www.emserh.ma.gov.br; 

8.2 É responsabilidade do candidato acompanhar e estar presente em todas as etapas em que estiver 

aprovado, conforme informações do edital de publicação; 

8.3 O candidato que não se apresentar por qualquer motivo em qualquer uma das etapas para 

classificação e/ou final estará automaticamente eliminado. 

 

9 DA CONTRATAÇÃO 

9.1 Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado 08/2021, deverão comparecer em data 

e horário a serem divulgados conforme edital de lista de classificação; 

9.2 Não serão admitidos candidatos com pendências de documentação. Os candidatos serão 

submetidos a todos os exames admissionais necessários à contratação. Não havendo impedimento na 

inspeção de saúde, serão informados sobre a data da contratação. 

 

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1  O candidato aprovado no processo seletivo será convocado de acordo com a sua ordem de 

classificação; 

10.2 Será constituído um cadastro de reserva com classificação prévia, oportunizando novas 

convocações de acordo com a necessidade e conveniência da EMSERH por meio dos editais de 

convocação a serem divulgados no site da EMSERH www.emserh.ma.gov.br ;  

10.3  As ocorrências não previstas no Edital do Processo Seletivo Simplificado 08/2021 serão 

resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da Comissão do Processo Seletivo e, em última instância 

administrativa, pela Assessoria Jurídica da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.emserh.ma.gov.br/


 

 

11 DA VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 

 

11.1 O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 ano, a contar da data da publicação do 

resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís, 23 de abril de 2021. 

 

 

 MARCOS ANTONIO DA SILVA GRANDE 

PRESIDENTE DA EMSERH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CARGO 

 

REQUISITO 

 

JORNADA 

SEMANAL 

 

SALÁRIO 

BASE 

 

VAGAS 

OFERTADAS 

PSICOPEDAGOGO 

(EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA DE 01(UM) 

ANO ATUANDO NA 

ÁREA) 

SUPERIOR COMPLETO EM 

PSICOLOGIA OU 

PEDAGOGIA COM 

ESPECIALIZAÇÃO EM 

PSICOPEDAGOGIA  

36h R$ 2.500,00 3 

PSICÓLOGO 
SUPERIOR COMPLETO EM 

PSICOLOGIA  
30h R$ 2.500,00 5 

FONOAUDIOLOGIA 
SUPERIOR COMPLETO EM 

FONOAUDIOLOGIA  
30h R$ 2.500,00 4 

TERAPEUTA 

OCUPACIONAL 

SUPERIOR COMPLETO EM 

TERAPIA OCUPACIONAL  
30h R$ 2.500,00 4 

ASSISTENTE SOCIAL 
SUPERIOR COMPLETO EM 

SERVIÇO SOCIAL 
30h R$ 2.371,00 1 

PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

SUPERIOR COMPLETO EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
30h R$ 2.371,00 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE VAGAS, CARGO E SALÁRIO 



 

ANEXO II - DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES 

 

 

PSICOPEDAGOGO: Atender crianças e adolescente com TEA (02 a 12 anos), avaliar, investigar e 

detectar dificuldades e habilidades da crinaça com Transtorno do Especto Autista (TEA). Planejar, 

supervisionar e coordenar programas referentes às atividades de ensino em grau de maior 

complexidade, promovendo pesquisas, estudos pedagógicos, traçando metas, criando ou modificando 

processos educativos, estabelecendo normas e fiscalizando o seu cumprimento, para assegurar o bom 

desempenho dos métodos adotados e, consequentemente, a educação integral; 

Realizar avaliação currícular e planejar adequação de procedimentos de aprendizagem para pessoas 

com TEA ( Transtorno do Espectro Autista). 

 

PSICÓLOGO:  Atender crianças e adolescentes com TEA (02 a 12 anos); 

Avaliar déficits e execesso comportamentais, planejamento terapêutico individualizado de curto, médio 

e longo prazo, aplicação de programas comportamentais, análise e aplicação de princípios 

comportamentais para redução de comportamentos-problema; 

Coletar dados e registro de desempenho, análise de variáveis que interferem na aprendizagem; arranjo 

de contigências que favoreçam aquisição de habilidades, orientação familiar e escolar, produção de 

relatórios evolutivos, interlocução com áreas terapêuticas, assisteciais e jurídicas, condução de reuniões 

em grupo. 

 

FONOAUDIÓLOGO: Atender crianças e adolescentes com TEA (02 a 12 anos); 

Avaliar deficits e execesso no TEA, planejamento terapêutico individualizado de curto, médio e longo 

prazo, orientação familiar, produção de relatórios evolutivos e interlocução com àreas terapêuticas, 

assistenciais e jurídicas, condução em reuniões em grupo, adotar estratégias para ensinjar e/ou expandir 

comunicação, fala audição, motricidade oral e aspectos relacionados à alimentação, implementação de 

técnicas e recursos alternativos de linguagem, coletas de dados e registro de desempenho. 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: Atender crianças e adolescentes com TEA (02 a 12 anos); 

Avaliar déficits e execesso comportamentais, planejamento terapêutico individualizado de curto, médio 

e longo prazo, orientação familiar, produção de relatórios evolutivos, interlocução com àreas 

terapêuticas, assistenciais e jurídicas, condução de reuniões em grupo; estimulação do 

desenvolvimento neuropsicomotor; 

Desenvolver estratégicas que favoreçam engajamento autonomia e independência em rotinas de vida 



 

prática e funcional, desenvolvimento de estratégias para desenvolvimento de regulação emocional, 

coletas de dados e registro de desempenho. 

 

EDUCADOR FÍSICO: Atendimento para crianças e adolescentes com TEA (02 a 12 anos);  

Avaliação física para mapeamento de déficits e excessos psicomotores no TEA, planejamento 

terapêutico individualizado de curto, médio e longo prazo, orientação familiar, produção de relatórios 

evolutivos, interlocução com áreas terapêuticas, assistenciais e jurídicas, condução de reuniões em 

grupo desenvolvimento de estratégias para ensinar ou expandir habilidade motoras globais, sociais e 

comunicativas através do exercício físico, desenvolvimento de estratégias que favoreçam engajamento 

em rotina de vida prática e funcional, coleta de dados e registro de desempenho. 

  

ASSISTENTE SOCIAL: Conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, bem como os 

determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença; Elaborar, implementar, executar e 

avaliar projetos e ações voltados ao público atendido; Prestar orientação social individual ou em 

grupo sobre direitos previdenciários e socioassistenciais; Orientar os usuários de diferentes 

segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso destes no atendimento e na defesa 

de seus direitos; Planejar, executar e avaliar estudos e pesquisas que possam contribuir para a análise 

da realidade social e para subsidiar ações profissionais dentro da unidade;  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   ANEXO III                                  contato: 3235-7333 
CHECK-LIST DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

1.    Ficha de Identificação Devidamente Preenchida – entregue na Emserh 

2.    ASO - Atestado de Saúde Ocupacional (Realizado na EMSERH) 

3.    
Declaração de Vale-Transporte Devidamente Preenchida – entregue na 

Emserh 

4.    Declaração de Não Acumulação de Cargos – entregue na Emserh 

5.    Baixar carteira de trabalho digital (imprimir print da tela principal) 
 

6.    

Qualificação cadastral do eSocial: (ficha impressa com os dados corretos 

disponível no site:  

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml). Se houver 

inconsistência, fazer correções junto ao INSS, Receita Federal e Caixa 

Econômica Federal, conforme cada erro. 

7.    01 (Uma) cópia do RG (Registro Geral) - Obrigatório 

8.    01 (Uma) cópia do CPF (Cadastro Pessoal Física) 

9.    01 (Uma) cópia do Título de Eleitor 

10.    01 (uma) cópia do Comprovante de quitação eleitoral 

11.    01 (Uma) cópia do Certificado de Reservista (somente para homens) 

12.    01 (Uma) cópia do Comprovante de Residência atualizado com CEP 

13.    
01 (Uma) cópia do Comprovante de Conta Corrente com Número da 

Agencia e Conta preferencialmente no Banco do Brasil 

14.    01 (Uma) cópia do PIS ou Cartão do Cidadão 

15.    01 (Uma) cópia do Diploma ou Certificado 

16.   
01 (uma) cópia do cadastro no CNES no site: 

https://cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/consulta.jsp 

17.    
01 (Uma) cópia do cartão de vacinação atualizado (Febre Amarela e 

Tétano). 

18.    01 (Uma) cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento 

19.    01 (Uma) cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos 

20.    01 (Uma) cópia do cartão de vacina dos filhos menores de 14 anos 

21.    01 (Uma) cópia do CPF dos dependentes filhos e/ou Cônjuge 

22.    
01 (Uma) cópia da declaração de frequência escolar dos filhos (entre 07 e 

14 anos 

23.    
Certidão negativa de distribuição cível e criminal, nas esferas estadual e 

federal: https: https://www.tjma.jus.br 

24.    02 (Duas) Fotos 3x4 (RECENTE) 

25.    01 (Um) Laudo Médico (PCD - Pessoa com deficiência) 

26.    Currículo Atualizado 

OBS1: FAVOR SEPARAR OS DOCUMENTOS NA ORDEM DO CHECK-LIST 

OBS2: NÃO RECEBEMOS DOCUMENTAÇÃO COM PENDÊNCIA 

 

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml

