
ANEXO II

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INVESTITURA DO CANDIDATO NO 
CARGO:

ITE
M

LISTA DE DOCUMENTOS 

1 Curriculum, Diplomas (títulos), certificados de participação em cursos – uma cópia de 
cada

2 Certidão de nascimento para os solteiros e de casamento para os casados – uma cópia
3 Carteira de Identidade – uma cópia
4 CPF – uma cópia
5 Título de Eleitor com comprovante da última votação ou justificativa da última eleição – 

uma cópia
6 Certificado de Reservista – uma cópia
7 Registro Profissional (Carteira de Conselho ou Organização de classe para as profissões 

que as exige) – uma cópia
8 Inscrição no PIS /PASEP – uma cópia
9 Para os dependentes cópia da certidão de nascimento, RG e CPF. 
10 Recibo de entrega e Declaração de Imposto de Renda completa – uma cópia
11 Comprovante de Conta Corrente individual 
12 01 (uma) Foto 3 X 4 – recente
13 Comprovante de endereço recente: água, luz, telefone, contrato de locação (exceto conta 

de telefone celular) uma cópia .
Obs.: Caso o candidato não possua algum desses comprovantes citados acima, deverá 
providenciar uma declaração com assinatura autenticada em cartório do titular do 
comprovante de residência.

OBS:  AS CÓPIAS DOS DIPLOMAS DEVERÃO SER AUTENTICADAS NO CARTÓRIO. 
OS DEMAIS DOCUMENTOS SERÃO AUTENTICADOS PELA DRGP/PRDI/IFB, PARA 
TANTO  AS  CÓPIAS  DEVERÃO  SER  APRESENTADAS  JUNTAMENTE  COM  OS 
ORIGINAIS.

Esclarecemos  que  após  reunir  toda  a  documentação  acima  (inclusive  o  atestado 
admissional  da  Junta  Médica)  o  candidato  deverá  acompanhar  o  site  do  IFB  na  aba 
seleção para verificar a data agendada para entrega da documentação. Excetuando a entrega 
dos  currículos,  que deverão  ser encaminhados  para  o  e-mail  ingresso.servidor@ifb.edu.br, 
assim que for publicada essa convocação.
 A Inspeção médica será marcada pelo IFB em Instituição credenciada. 
 Não será finalizado o atendimento, caso exista documentação faltante, ou seja, os documentos 
serão recebidos somente quando estiverem todos reunidos. 
Na documentação do dependente legal é necessário também o CPF, para qualquer idade.
 
O candidato deverá preencher os formulários próprios e tomar conhecimento das informações 
complementares do processo de admissão. Informamos ainda que o horário para recebimento 
de documentação por parte da DRGP é das 9 às 11h e das 14 às 16h, de Segunda à Sexta-feira. 
Mais  informações  poderão  ser  obtidas  por  meio  do  telefone  (61)  2103-2146  e  e-mail: 
ingresso.servidor@ifb.edu.br .
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