
 

EXIGÊNCIAS PARA ADMISSÃO 
 
 
 

A. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
B. Certidão de Nascimento ou Casamento, conforme o caso e data de nascimento dos pais; 
C. Título de Eleitor válido e comprovante da última eleição; 
D. Comprovação de inscrição no PIS / PASEP;    
E. Cédula de Identidade; 
F. Cartão de Identificação do Contribuinte - CIC ou CPF válido; 
G. Três fotos 3X4; 
H. Comprovante de formação e habilitação exigida para o cargo; 
I. Registro no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite com as demais 

exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional, (para os cargos de nível técnico e de 
nível superior); 

J. Certidão de nascimento e carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos de idade; 
K. Comprovante de residência;  
L. Número de conta corrente bancária a ser orientado pela CASAN; 
M. Declaração negativa de acumulação de cargo público ou de condição de acumulação pela Constituição;  
N. Declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, as penalidades previstas no Artigo 137 

e seu Parágrafo Único, da Lei Federal nº 8.112/90 e as correspondentes, constantes da Legislação dos 
Estados e Municípios; 

O. Carteira de Habilitação Categoria “D” (para o cargo de Operador de Equipamento Pesado);  
P. Comprovar idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
Q. Os cargos que exigem comprovação de experiência mínima deverão comprová-la através de registro 

em Carteira Profissional e declaração do empregador com firma reconhecida em cartório e/ou certidão 
de atividades, com firma reconhecida, quando servidor público;  

R. Certificado de reservista, certificado de dispensa de incorporação, ou certidão de regularidade do 
serviço militar. 

R.   Atestado de Saúde Ocupacional, com laudo médico de saúde física e 
       mental, e de capacidade laboral, necessária para o exercício do                                                                                       

cargo, pelo médico do trabalho da Empresa ou seu representante legal; 
S.    Certificado de Conclusão do Curso de Especialização, Mestrado ou                                              
       Doutorado; 
T      Comprovante de quitação da contribuição sindical.  

 


