SELEÇÃO PÚBLICA Nº 032/2017
SELEÇÃO
DE
MOTORISTA
PROJETO:
LEVANTAMENTO DOS TERREIROS DO DF”.

“CARTOGRAFIA

PARA

O candidato aprovado na etapa 2 (Entrevista) referente ao processo de Seleção
Pública

–

Edital

nº 032/2017,

está

convocado 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 24/07/2017 e 25/07/2017,
implicará na eliminação automática do candidato.
LISTA DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
01

Curriculum Vitae atualizado

02

Carteira de trabalho e Previdência Social

03

01 fotos 3x4

04

Cópia legível do CPF

05

Cópia legível da Carteira de identidade

06

Cópia legível do Título de Eleitor e comprovante de voto na última eleição

07

Cópia legível do cartão PIS/PASEP

08

Cópia legível do certificado de Reservista

09

Cópia legível do comprovante de residência atualizado, contendo o CEP

10
11

Dados da conta corrente para recebimento de salário (Banco, Agência, nº
conta bancária)
Comprovante desconto Contribuição Sindical (cópia Carteira de Trabalho
da página onde consta anotação ou contra cheque)

12

Cópia legível da Certidão de Casamento se for o caso

13

Cópia legível da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos
Cópia legível da Caderneta de Vacinação e comprovação escolar: até 6 anos

14

de idade caderneta de vacinação e, a partir dos 7 anos de idade,
comprovação semestral de frequência à escola para pagamento de salário
família (para os candidatos que possuem filhos).

15
16

Cópia legível do Diploma de graduação
Cópia
legível dos Certificados de cursos realizados e declarados no
Curriculum Vitae
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Os documentos constantes no Anexo II deverão ser encaminhados no seguinte email: supes@finatec.org.br.
Obs: as cópias dos documentos para contratação deverão ser encaminhadas via
correios no seguinte endereço: Fundação de Empreendimentos Científicos –
Finatec - Universidade de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro – Edifício
Finatec,

Asa Norte, Brasília-DF,

CEP: 70910-900,

sob os cuidados do

Protoco/Finatec.
Observação: Além dos documentos acima listados, o candidato será
encaminhado, pelo setor de Gestão de Pessoas da FINATEC, para realização
de exame Médico Admissional em empresa conveniada, e o candidato deverá
apresentar a 1ª via do resultado deste exame no prazo de entrega da
documentação.
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