SELEÇÃO PÚBLICA Nº 034/2017
SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - PROJETO: ““Arbovírus dengue, zika e chikungunya
compartilham o mesmo inseto vetor: o mosquito Aedes Aegypti – Biodiversidade do Brasil e do mundo para
controle, mediação tecnológica e tradução do conhecimento”.

Os candidatos aprovados na etapa 2 (Entrevista) referente ao processo de Seleção Pública – Edital nº
034/2017, estão convocados para apresentação da documentação exigida para contratação conforme
listagem abaixo:
Fica desde já o candidato notificado que a falta de qualquer documento obrigatório e o não cumprimento no
prazo de 23/06/2017 a 26/06/2017, implicará na eliminação automática do candidato.

Relação de documentos para contratação de Profissional Celetista
01 Currículo atualizado.
02 Carteira de trabalho e Previdência Social.
03 01 foto 3x4.
04 Cópia do CPF.
05 Cópia da carteira de identidade.
07 Cópia do título de eleitor e comprovante de voto na última eleição.
08 Cópia do cartão PIS/PASEP ou declaração da CEF com o número do PIS.
09 Cópia do certificado de reservista.
10 Cópia do comprovante de residência ATUALIZADO, contendo o CEP.
11 Dados da conta corrente para recebimento de salário (Banco, Agência, nº conta bancária).
13 Cópia da certidão de casamento.
14 Cópia da certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos.
15 Cópia da caderneta de vacinação dos filhos de até 6 anos de idade.
16 Comprovação escolar dos filhos a partir dos 7 anos de idade.
17 Cópia do comprovante de escolaridade.
18 Cópia dos certificados dos cursos declarados no currículo.
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Exame Admissional:
Exame médico admissional – O candidato será encaminhado pelo setor de Gestão de
01 Pessoas a uma clínica específica para a realização do exame, após a entrega e conferência
da documentação listada acima.

Local de Entrega dos Documentos: Fundação de Empreendimentos Científicos – Finatec – Campus
Universitário Darcy Ribeiro – Edifício Finatec – Asa Norte, Brasília-DF, CEP: 70.910-900, sob os cuidados do
Protocolo/Finatec.
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