
NOME
DATA PARA 

APRESENTAÇÃO 
HORÁRIO 

Leonardo Veloso do Amaral 12/07/2022 10:00

Documentos Admissionais

Foto 3x4 recente

Carteira de trabalho - C.T.P.S.

Carteira de identidade

Título de Eleitor

Cartão de inscrição no PIS

Certificado de Reservista militar se menor de 45 anos

Comprovante de Residência com CEP

Cartão SUS

Cartão de vacina atualizado

Certidão de antecedentes criminais

Conta Bancária

Diploma de Graduação  - Cópia Autenticada

Diploma de Residência/pós graduação 

Carteira do conselho regulamentador da profissão

Comprovante de regularização junto ao conselho

Certidão de Casamento

RG e CPF do Cônjugue

Certidão de nascimento ou RG filho(a) até 14 anos

Comprovante de vacinação filho(a) até 14 anos - atualizado

Comprovante de frequência escolar para  filho(a) a partir de 

07 anos de idade 

LOCAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO - ADMISSÃO

Somente cópia

Original

OBS: POR GENTILEZA NÃO TIRAR CÓPIAS FRENTE E VERSO DA FOLHA (EXCETO DO DIPLOMA) E NÃO GRAMPEAR

Centro de Referência e Excelência em Dependência Química – CREDEQ

Unidade de Aparecida de Goiânia/GO – Prof. Jamil Issy

Associação Brasileira de Esperança e Vida

Aparecida de Goiânia – GO, 11 de Julho de 2022

CRM - somente cópia

Alguns conselhos tem a opção de emitir on line pelo próprio site do conselho

somente cópia

Somente cópias (na mesma página)

Somente cópias

CPF filho(a) (de 0 a 21 anos)
Para filhos de todas as idades - Somente cópia. 

Caso não tenha, no VaptVupt é gerado o novo CPF instantâneo

somente cópia - caso não tenha, o cartão é feito nos cais

somente cópia

https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao

Conta corrente - pode ser de qualquer banco                                                                    

Poupança - apenas da Caixa Economica Federal.              

único documentos com cópia autenticada

somente cópia

somente cópia

Cópia da carteira de trabalho primeira página ou ir ao banco e solicitar espelho do PIS

somente cópia (somente do sexo masculino)

Cópia da conta de água, energia, telefone

Exame de tipagem sanguíneo e fator RH
Pesquisar um laboratório que consegue entregar no prazo solicitado

Pode ser cartão de doador de sangue ou documento que comprove

No ato da apresentação deverá ser entregue 1 cópia conforme listados abaixo
Orientações

Necessário somente 1 foto 

cópia

somente cópia

CPF - Cartão

Somente cópia, caso não tenha o cartão em mão tirar a 2ª via no site

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/cpf/ImpressaoCom

provante/ConsultaImpressao.asp

PROCESSO SELETIVO nº 05.2021

Centro de Referência e Excelência em Dependência Química - CREDEQ

Unidade Aparecida de Goiânia/GO - Prof. Jamil Issy

Etapa: Entrega de Documentação para Admissão

CARGO

Médico(a) Plantonista 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO 


