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ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGORNEGÓCIO

PORTARIA SEPA Nº 144, DE 14 DE MAIO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 8�463 
de 26 de março de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado “On 
Line” nº 13�010/2021� 
RESOLVE:
Art� 1º - DESIGNAR o servidor IVAN NILTON SILVA DE CARVALHO, 
matrícula 9192158-3, para exercer suas atribuições funcionais, como 
Chefe no Escritório Local da Secretaria de Estado de Produção e Agro-
negócio, no município de Acrelândia - Acre�
Art� 2º - A presente Portaria produzirá seus efeitos legais retroativo a 10 
de maio de 2021�
Art� 3º - Registre-se, Publique-se, Cumpra-se�

José Aristides Junqueira Franco Júnior
Secretário de Estado de Produção e Agronegócio
Decreto nº 8�463/2021

ESTADO DO ACRE 
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO

PORTARIA SEPA Nº 152, DE 01 DE JUNHO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓ-
CIO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 
8.463/2021 de 26 de março de 2021, publicado no Diário Oficial do 
Estado “On Line” nº 13�010� 
RESOLVE:
Art� 1º - DESIGNAR a servidora SUHELEN DE SOUZA ALVES, matri-
cula nº 9236139-3 para Coordenar o Subprograma Território da Pro-
dução Familiar Sustentável, o servidor CLAUDIO LUIZ DE OLIVEIRA 
MALVEIRA, matricula nº 2757788-2, para Coordenar o Subprograma 
Território da Pecuária Diversificada Sustentável e o servidor FRANCIS-
CO RALPH MARTINS DA ROCHA no apoio administrativo, no âmbito do 
Programa REDD+ Early Movers – REM KfW Fase II desta SEPA�
Art� 2º - REVOGAR a portaria nº 624/GAB/SEPA de 04 de novembro 
de 2019, publicada no DOE Nº 12�673, em 06 de novembro de 2019, 
página nº 20�
Art� 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação�
Art� 4º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se�

José Aristides Junqueira Franco Júnior
Secretário de Estado de Produção e Agronegócio
Decreto nº 8�463/2021

SEPLAG

EDITAL N° 03/2021
O GOVERNO DO ESTADO DO ACRE, através da Secretaria de Esta-
do Planejamento e Gestão SEPLAG-ACRE, e o Centro de Integração 
Empresa-Escola – CIEE nos termos da Lei nº 11�788, de 25 de setem-
bro de 2008, torna pública a realização de Processo Seletivo por meio 
de Coeficiente de notas para formação de cadastro de reserva para 
estágio remunerado�
1 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
1�1� Poderão participar do processo seletivo:
Estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públi-
cas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de nível médio e 
superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação�
Brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;
Que não tenha sido exonerado a bem do serviço público;
Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e 
das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;
Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Secre-
taria de Estado Planejamento e Gestão SEPLAG-ACRE, exceto pesso-
as com deficiência, conforme Art. 11 da Lei 11.788/08.
1�2� Na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima 
de 16 (dezesseis) anos completos, conforme previsto no § 5º do Art� 7º 
da Resolução n� 1 do CNE/CEB, de 21 de janeiro de 2004 (Conselho 
Nacional de Educação)�
1�3� O valor da Bolsa Auxílio corresponderá:

Nível Bolsa Auxílio Carga horária
Médio R$ 420,00 4h/dia 20 hs/semanais

Nível superior R$ 630,00 6h/dia 30 hs/semanais

1�4� O estagiário receberá a título de auxílio-transporte, o valor corres-
pondente a duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias 
efetivamente estagiados, no valor de R$ 4,00 (quatro reais) cada�

1�5� O Estágio não contempla outros benefícios, tais como: auxílio-saú-
de, auxílio refeição e similares�
1�6� O regime do estágio será de 20 (vinte) horas semanais para Ensino 
Médio e 30 (trinta) horas semanais para Ensino Superior a serem cum-
pridas de acordo com o curso conforme anexo I do edital�
2 - DAS INSCRIÇÕES:
2�1� As inscrições e uploads dos arquivos serão recebidas somente via 
internet, pelo site: www�ciee�org�br, no período de 10/06/2021 até às 
23:59 (horário de Brasília) do dia 20/06/2021, incluindo sábados, domin-
gos e feriados� Não serão aceitas outras formas de inscrições�
2�2� No ato da inscrição o candidato deverá informar dados pessoais 
e escolares válidos, caso declare algum dado errado poderá corrigir, 
desde que exclua a inscrição e refaça dentro do período de inscrição 
determinado no edital� Após o término da inscrição não será permitida 
nenhuma correção nos dados declarados pelo candidato�
2�3� Não será possível alterar o e-mail e CPF indicados no ato da inscrição�
2�4� O e-mail declarado deve ser válido, para que toda a comunicação 
do processo seletivo seja realizada através dele�
2�5� Será aceita somente uma única inscrição por candidato�
2.6. As informações prestadas na ficha de inscrição e respostas serão 
de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o CIEE do direito 
de excluir do processo seletivo aquele que não preencher os dados de 
forma completa e correta�
2�7� No ato da inscrição o candidato deverá incluir as disciplinas e notas ob-
tidas no último semestre cursado conforme o histórico ou boletim escolar�
2�8� O candidato deverá realizar o upload (arquivo único em PDF) dos 
documentos abaixo:
Histórico Escolar (Para Estudantes De Nível Superior) constando as dis-
ciplinas e notas/menções obtidas no último semestre cursado;
Boletim Escolar (Para Estudantes De Nível Médio) constando as notas 
obtidas nos último semestre cursado;
2�9� É de inteira responsabilidade do candidato o upload dos documen-
tos para efetivar e validar a sua inscrição neste processo seletivo�
2�10� Terá sua inscrição anulada e será automaticamente eliminado do 
processo seletivo o candidato que:
Não fazer o upload da documentação completa conforme item 2�8� deste edital;
Fazer o upload de documentos ilegíveis e/ou que não contenha as in-
formações solicitadas;
documentos emitidos com data superior a 30 dias�
2�11� O CIEE e a Secretaria de Estado Planejamento e Gestão SE-
PLAG-ACRE, não se responsabilizarão por inscrições não processadas 
em virtude de falhas técnicas, falha dos computadores, do sistema de 
comunicação de dados, congestionamento das linhas de comunicação, 
falta de energia, envio de anexos corrompidos, envio de e-mails fora dos 
prazos ou com ausência de documentações anexadas�
2�12� O candidato que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL, 
conforme Decreto nº 8�727, de 28 de abril de 2016, deverá indicá-lo 
no ato da inscrição�
Na inscrição, no campo “nome completo”, deverá ser informado o nome 
civil, conforme documento de identificação oficial.
O nome social será utilizado em toda a comunicação pública do pro-
cesso seletivo, sendo considerado o nome civil apenas para as etapas 
internas (formalização do Termo de Compromisso de Estágio), para a 
devida identificação do candidato, nos termos legais.
2�13� A Secretaria de Estado Planejamento e Gestão SEPLAG-ACRE 
e o CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, poderão a qualquer 
tempo, verificar as informações fornecidas no ato da Inscrição, e toma-
rão as medidas judiciais cabíveis, podendo o candidato em caso de in-
formações falsas ou inverídicas ser desclassificado do presente proces-
so, ser acionado judicialmente e ainda, desligado, caso eventualmente 
tenha sido aprovado e contratado�
2�14� Não haverá cobrança de taxa de inscrição�
3 – PROGRAMA DE COTAS:
3.1. Nos termos do Art. 17, § 5º, da Lei nº 11.788/2008, fica assegurado 
reserva de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para cada curso 
às pessoas com deficiência.
O candidato pessoa com deficiência participará do processo seletivo em 
igualdade de condições com os demais candidatos�
3.2. Os candidatos pessoa com deficiência terão a inscrição validada 
aquelas que se enquadrem nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto nº 3�298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 
5�296/2004, no § 1º do artigo 1º da Lei nº 12�764, de 27 de dezembro de 
2012 (Transtorno do Espectro Autista), e as contempladas pelo enuncia-
do da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “o candidato 
com visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às 
vagas reservadas às pessoas com deficiência”.
3.3. O candidato pessoa com deficiência no ato da inscrição deverá, optar 
por concorrer às vagas reservadas e fazer upload do laudo médico (do-
cumento original ou cópia legível) com emissão no prazo máximo de 12 
meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com a perda 
da função e a expressa referência ao código correspondente à Classifica-
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ção Internacional de Doenças (CID), assinatura e carimbo contendo o CRM 
do médico responsável por sua emissão, bem como a provável causa da 
deficiência, informando, também, o nome do candidato.
deficiência auditiva, além do laudo médico deverá enviar também o exa-
me de audiometria tonal recente (no máximo de 12 meses) nas frequ-
ências 500Hz, 1�000Hz, 2�000Hz e 3�000Hz, conforme Art� 5º, § 1º, I, 
alínea “b”, do Decreto nº 5�296, de 02/12/2004�
3�4� Não sendo comprovada a situação descrita no item 3�2, o candidato perde-
rá o direito a ser admitido para as vagas reservadas à pessoa com deficiência.
3�5� Ficam reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros ou 
pardos a reserva de 30% das vagas oferecidas nesta seleção e partici-
parão em igualdade de condições com os demais candidatos, conforme 
Decreto n�º 9�427, de 28 de junho de 2018�
3�6� Só poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros 
aqueles que se autodeclararem negros ou pardos no ato da inscrição e 
realizar o upload da autodeclaração (anexo II), conforme o quesito cor 
ou raça no padrão utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística - IBGE.
3�7� Os nomes dos candidatos que se declararem negros serão divulga-
dos em lista específica e em lista de ampla concorrência.
4 - DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
4�1� Para a análise das notas, será adotado o critério de maior média 
aritmética das notas obtidas para a organização da lista de classifica-
ção, que será feita em ordem decrescente, de acordo com o curso e 
localidade conforme Anexo I�
4.2. Não será classificado o candidato que obtiver média global inferior a 5,0 (um).
4�3� Será considerada nota zero para disciplina com reprovação ou desistência�
4.4. Quando o resultado final da disciplina for um conceito ou menção, 
será considerado o método de conversão da instituição de ensino, que 
deverá ser detalhado no histórico escolar ou documento equivalente�
4�5� O arredondamento será feito em duas casas decimais nos termos 
da norma ABNT NBR5891, a exemplo: 7,566 ficará 7,57.
4.6. Caso haja empate entre estudantes na classificação terá preferên-
cia, na seguinte ordem, o candidato que:
a) Semestre mais avançado no curso;
b) Maior idade;
c) Inscrição mais antiga�
4.7. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, 
verificadas a qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição ou do 
Termo de Compromisso de Estágio do(a) estudante, sem prejuízo das 
medidas de ordem administrativa, cível ou criminal cabíveis�
5 - DAS DIVULGAÇÕES DE RESULTADOS E DOS RECURSOS:
5.1. A lista de classificação provisória da análise de notas será divulgada 
na data provável de 21/06/2021 no site do CIEE�
5.2. Os recursos da lista de classificação provisória da análise de notas 
poderão ser interpostos por erro no cálculo de sua média final, sendo 
que a impugnação deverá ser individual e devidamente fundamentada e 
acompanhada das devidas comprovações até o dia 22/06/2021�
5.3. Para interpor os recursos contra a lista de classificação provisória o 
candidato deverá preencher o formulário específico disponível no portal 
do CIEE e enviar para o endereço eletrônico recursos@ciee�ong�br�
5�4� Os recursos serão analisados e decididos pelo CIEE�
5.5. A resposta aos recursos e as listas de classificação final definitiva 
serão divulgadas na data provável de 23/06/2021, no site do CIEE�
5.6. Serão elaboradas três listas de classificação dos candidatos apro-
vados organizadas por curso, em ordem decrescente das notas obtidas 
conforme abaixo:
lista geral de ampla concorrência;
lista dos candidatos pessoa com deficiência;
lista dos candidatos autodeclarados negros ou pardos;
5�7� Do cronograma das etapas:

ETAPA DATA
Inscrições e envio da documentação; 10/06/2021 até 20/06/2021
Publicação das listas de classificação provisória; 21/06/2021
Interposição de recursos contra classificação 
provisória; 22/06/2021

Resposta aos recursos e publicação das 
listas de classificação final definitiva; 23/06/2021

6 - DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA E CONTRATAÇÃO:
6.1 O CIEE verificará as oportunidades de estágio encaminhadas pela 
Secretaria de Estado Planejamento e Gestão SEPLAG-ACRE e convo-
cará os candidatos, por ordem de classificação, observando: o curso, os 
horários disponíveis para estágio�
6�2� Serão considerados para convocação, o e-mail e os telefones regis-
trados pelos candidatos no momento da inscrição, sendo de responsa-
bilidade do candidato, manter atualizado os dados cadastrais no CIEE�
6�3� Para preenchimento de cada vaga de estágio o candidato deverá 
se manifestar em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do 
e-mail de convocação� O CIEE poderá realizar, no máximo, 2 (duas) 
tentativas de contato por telefone em horários distintos�

6�4� No caso do candidato não ser localizado nas tentativas de contato 
(e-mail e telefone) realizadas pelo CIEE no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, o candidato mantém sua posição na lista e o candidato com clas-
sificação posterior será convocado.
6�5� Caso não retorne nenhum dos contatos realizados, o candidato irá para 
o final da lista de classificados, aguardando o surgimento de nova vaga.
6.6. O candidato que está no final da lista só poderá ser convocado para 
no máximo mais 1(uma) vaga�
6.7. O candidato remanejado para o final da lista, sendo convocado para 
nova vaga, deverá se manifestar em até 24 (vinte e quatro) horas após 
o recebimento do e-mail de convocação� Se necessário, o CIEE pode-
rá realizar, no máximo, 2 (duas) tentativas de contato por telefone em 
horários distintos�
Caso não seja localizado ou retorne os contatos (e-mail e telefone) no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas o candidato será desclassificado.
6.8. Os aprovados da lista de candidatos pessoa com deficiência serão 
convocados para preenchimento das vagas, conforme a seguir, consi-
derando a cada grupo de 10 vagas:
1ª (primeira) vaga aberta;
11ª (décima primeira) vaga aberta;
21ª (vigésima primeira) vaga aberta;
31ª (trigésima primeira) vaga aberta;
E assim sucessivamente, para cada curso, relativamente ao surgimento 
de novas vagas, durante o prazo de validade do processo seletivo�
6�9� Os aprovados da lista de candidatos autodeclarados negros ou 
pardos serão convocados para preenchimento das vagas, conforme a 
seguir, considerando a cada grupo de 10 vagas:
3ª (terceira) vaga aberta;
6ª (sexta) vaga aberta;
9ª (nona) vaga aberta;
13ª (décima terceira) vaga aberta;
E assim sucessivamente, para cada curso, relativamente ao surgimento 
de novas vagas, durante o prazo de validade do processo seletivo�
6�10 Caso não existam estudantes selecionados com direito à reserva 
de vagas e em número suficiente para o preenchimento das vagas que 
vierem a surgir durante o prazo de validade do processo seletivo, serão 
convocados estudantes da lista geral de ampla concorrência�
6�11� Caso o candidato não tenha interesse no processo seletivo, po-
derá solicitar a sua desclassificação, mediante formalização para o e-
-mail: convocacaoespecial@ciee�ong�br�
7 – DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO:
7�1� A celebração do Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de 
Estágio será de acordo com a Lei nº 11�788, de 25 de setembro de 2008�
7�2� O CIEE orientará, no ato da convocação, o prazo e os documentos 
necessários para a retirada do TCE (Termo de Compromisso de Es-
tágio), sendo o estudante responsável pelos trâmites das assinaturas 
junto às partes competentes�
7�3� A contratação está sujeita às normativas da Secretaria de Estado 
Planejamento e Gestão SEPLAG-ACRE, bem como às diretrizes da ins-
tituição de ensino�
7�4� A vigência do TCE será de 12 meses, podendo ser prorrogado uma 
única vez por igual período, de acordo com avaliação de desempenho 
e interesse da Secretaria de Estado Planejamento e Gestão SEPLAG-
-ACRE, respeitando o disposto na lei 11�788/2008, bem como as diretri-
zes da instituição de ensino�
8 - DISPOSIÇÕES FINAIS:
8�1� O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir de sua pu-
blicação, podendo a critério da Secretaria de Estado Planejamento e 
Gestão SEPLAG-ACRE ser renovado por igual período�
8�2� A simples inscrição no presente Processo Seletivo autoriza o CIEE 
e a Secretaria de Estado Planejamento e Gestão SEPLAG-ACRE a 
utilizar-se dos dados inseridos ou transferi-los, mantendo-se a mesma 
finalidade para as quais foram fornecidos.
8�3� O Centro de Integração Empresa-Escola e a Secretaria de Estado 
Planejamento e Gestão SEPLAG-ACRE não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao estudante decorrentes de e-mail não atualizado 
e/ou telefone não atualizado�
8�4� Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não forma-
lizarem a assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, no prazo 
estipulado no ato da convocação, serão considerados desistentes, se-
guindo-se à nomeação do próximo classificado.
8�5� Os casos omissos serão resolvidos pelo CIEE em conjunto com a 
Secretaria de Estado Planejamento e Gestão SEPLAG-ACRE�
8�6� As dúvidas poderão ser sanadas pela Central de Atendimento do 
CIEE através do e-mail: recursos@ciee�ong�br
Publique-se�
Rio Branco- AC, 01 de Junho de 2021�

Ricardo Brandão dos Santos
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
Decreto Estadual nº 5�462/2020
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ANEXO I
DAS LOCALIDADES E CURSOS:

MUNICÍPIO CURSOS SEMESTRES

Rio Branco, Senador Guiomard,
Vila Campinas e Cruzeiro do Sul

Administração A partir do 2º Semestre
Ciências Contábeis A partir do 2º Semestre

Economia A partir do 2º Semestre
Letras Português A partir do 2º Semestre

Jornalismo A partir do 2º Semestre
Química A partir do 2º Semestre

Análise e Desenvolvimento de Sistemas A partir do 2º Semestre
Gestão Pública* A partir do 2º Semestre

Recursos Humanos A partir do 2º Semestre
Rede de Computadores A partir do 2º Semestre
Sistema da Informação A partir do 2º Semestre
Sistema para Internet A partir do 2º Semestre

*Serão aceitas inscrições para os seguintes cursos relacionados à Informática: Análise de Sistemas; Sistemas de Informação; Licenciatura 
em Informática�
AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL
(Copiar texto ou preencher)
Eu,________________________________________________________, carteira de identidade (RG) n� ________________, inscrito (a) no CPF 
sob o n._______________________, estudante do curso de __________________________, para fins de inscrição no processo seletivo de es-
tágio do _________________________________, conforme estabelecido no processo seletivo da Secretaria de Estado Planejamento e Gestão 
SEPLAG-ACRE declaro optar pela participação na condição de estudante cotista, de acordo com a especificação assinalada abaixo:
( ) preto(a)
( ) pardo(a)
Declaro, ainda, estar ciente de que poderá ocorrer o desligamento do estágio na hipótese de ser aprovado (a) em todas as fases do processo 
seletivo se ingressar como estagiário (a) do (a) _____________________________________ na condição de cotista e for constatada a qualquer 
tempo a não veracidade desta declaração�
O quesito cor ou raça será o utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
______________ , _____ de ________________ de 2021

ESTADO DO ACRE 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA�
EDITAL SEPLAG/SEE/INDÍGENA Nº 015, DE 08 DE JUNHO DE 2021�
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes - SEE, considerando o pedido 
de reposição presente no processo 4010�012341�00004/2020-72, tornam pública a convocação para entrega de documentos e assinatura de contrato dos 
aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores para a Educação Escolar Indígena.
1 DA CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
1.1 Convocação na seguinte ordem: município, povo indígena, modalidade, escola, classificação, nome do candidato e nota.
1�1�1 CRUZEIRO DO SUL
1�1�1�1 KATUKINA
1�1�1�1�1 ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO
1�1�1�1�1�1 ESCOLA INDÍGENA TAMAKAYA
4°, LEVINO PEQUENO DE SOUZA, 58�00�
1�1�2 FEIJÓ
1�1�2�1 SHANENAWA
1�1�2�1�1 ENSINO FUNDAMENTAL 1° AO 5° ANO
1�1�2�1�1�1 ESCOLA INDÍGENA PAREDÃO
3°, LOHANNE ARAÚJO DA SILVA SHANENAWA, 28�00�
1�1�3 MÂNCIO LIMA
1�1�3�1 NUKINI
1�1�3�1�1 ENSINO FUNDAMENTAL 1° AO 5° ANO
1�1�3�1�1�1 ESCOLA INDÍGENA PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA
2°, SIMONIZ EVARISTO DA SILVA, 58�00�
2 DA DOCUMENTAÇÃO
2�1 Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer até 21 de junho de 2021, das 07h30min às 13h30min, a um dos seguintes 
endereços:

MUNICÍPIO ENDEREÇO TELEFONE
Cruzeiro do Sul Avenida 25 de Agosto, Nº 4320 – Aeroporto Velho (68) 3322-5522

Feijó Av� Marechal Deodoro, Nº 1�140 – Centro (68) 3463-2132
Mâncio Lima Rua Joaquim Generoso de Oliveira, Nº 202 – Centro (68) 3343-1124

2.2 Os candidatos deverão apresentar a documentação a seguir especificada:
a) 01 (uma) foto 3x4 recente; 
b) Carteira de Identidade (original e uma cópia);
c) CPF (original e uma cópia);
d) Título Eleitoral (original e uma cópia);
e) Certidão de que está quite com a Justiça Eleitoral ou declaração de isenção emitida pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI;
f) Certificado de Reservista (original e uma cópia), para homens;
g) PIS ou PASEP (original e uma cópia), no caso de já ter sido empregado;
h) Carteira de Trabalho (original e uma cópia, página com foto, qualificação civil e páginas de contratos);
i) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura Plena, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC), ou Declaração de Conclusão do Curso, conforme a disciplina requerida para o cargo (original e uma cópia);
j) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópia); 
k) Certidão de Nascimento dos filhos (original e uma cópia);
l) Comprovante de Endereço (conta de luz, telefone ou outros, original e uma cópia);
m) Comprovante de Qualificação Cadastral do e-Social, no caso de já ter sido empregado ou pensionista (disponível no endereço eletrônico http://
portal�esocial�gov�br);


