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DOCUMENTOS PARA 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

 
1. Documento de Identificação Civil: Carteira de Identidade Civil (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Cédula 

de Identidade de Estrangeiro (CIE) ou Identificação Militar ou Passaporte Brasileiro ou Carteira de Trabalho e Previdência 
Social. No caso de estrangeiro deverão ser apresentados o visto permanente, o registro nacional de estrangeiro (RNE) e o 
passaporte. 

2. Título de Eleitor. 
3. Comprovante de Votação ou Quitação Eleitoral (http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral). 
4. CPF. 
5. Situação Cadastral do CPF (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp). 
6. Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação ou outro documento de quitação com o serviço militar (quando 

couber). 
7. Comprovante de PIS/PASEP. 
8. Certidão de registro civil de nascimento ou casamento (conforme o estado civil). 

9. Comprovante de endereço. 
10. Diplomas da titulação dos requisitos exigidos, conforme especificação constante no edital de abertura do concurso 

(original e cópia simples). 
11. Comprovante do primeiro emprego (cópia da página de contrato de trabalho na CTPS). 
12.    Comprovante dos dados bancários (cópia do cartão, do extrato da conta ou do contrato de abertura da 

conta). Bancos conveniados: 

a) Banco do Brasil, e Banco Itaú – apresentar comprovante de conta corrente; 

b) Banco Santander, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Sicredi, Banrisul – apresentar comprovante de CONTA SALÁRIO 
(Obs.: Se a opção for por um banco do item “b”, solicitar à PROGEP/ CSID, através do e-mail progep.csid@furg.br 
requisição para abertura de Conta Salário junto à instituição bancária escolhida). 

13. Para pessoas que possuem outro emprego público (federal, estadual ou municipal) devem apresentar declaração dos 
órgãos (FURG e o outro) com nome completo, CPF, cargo, carga horária semanal, horários e dias da semana que 
desenvolve as atividades. 

 
PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: 

 
a) Enviar os documentos listados nos itens 1 a 13 e os formulários (enviados por e-mail) preenchidos e assinados, para o e-mail 

progep.csid@furg.br. Todos os documentos devem estar digitalizados em boa qualidade, legíveis, um arquivo para cada 
documento. 

b) Informar, no mesmo e-mail, qual o melhor dia e horário para a assinatura do contrato. A CSID fará o agendamento e 
informará por e-mail. A ASSINATURA DOS CONTRATOS OCORRERÁ DE FORMA PRESENCIAL NO PRÉDIO DA PROGEP – 
CAMPUS CARREIROS FURG. As atividades do contratado terão início imediatamente à assinatura do contrato.  

c) Deverão ser apresentados no dia da assinatura do contrato: 
 Os originais e cópias simples dos comprovantes de escolaridade (conforme exigido no respectivo Edital do Concurso 

Público); 

 Formulários preenchidos e assinados. 
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