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ANEXO A 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
(Processo Seletivo Simplificado – Lei nº 8.745/93) 

 
1. Eu, ____________________________________________________________________________, 

solicito a minha inscrição no Processo Seletivo Simplificado, regulado pela Lei nº 8.745/93, destinado 

ao provimento das vagas contidas no Anexo “B” do Edital nº 003/12-MOT/DEC, de 6 de setembro 

de 2012, conforme os dados a seguir, cujas cópias autenticadas do comprovante do nível escolar 

exigido para a função e dos demais documentos exigidos para o Ato da Inscrição, seguem anexas: 
 

a. Nr de Ordem da Função: _________ 
 

b. Nomenclatura da Função: ________________________________________________________ 
 

c. Valor do Salário (R$): ______________________ 
 

d. Nível Escolar Exigido para a Função: _________________________________ 
 

e. Localidade da Vaga: ______________________________________________ 
 

2. Dados Pessoais: 
   

a. Data de Nascimento:  ____ / _____/_____  b. Naturalidade: ______________________________ 
 

c. Nº da Identidade / UF:  ______________________ /____     d. Sexo: _______________________ 
 

e. Nº do CPF: __________________________    f. Estado Civil: ____________________________ 
 

g. Endereço completo (incluindo o CEP): _________________________________________________ 
   

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

 h. Telefone Residencial: ______________________ i. Telefone Celular: _____________________ 
 

 j. E-mail (particular):  ______________________________________________________________ 
 

3. Declaro que possuo o seguinte nível escolar (marcar com um “X”): 
 

 3º Grau Completo (NS)  2º Grau Completo (NI)  1º Grau Completo (NA) 
NS – Nível Superior  NI – Nível Intermediário  NA – Nível Auxiliar 

 

4. Antes de preencher este Requerimento, leu o Edital no site do DEC?   Sim   Não 
 

5. Estou ciente que não serão permitidas inscrições em mais de uma função e/ou localidade 

previstas no Anexo “B”, sob pena de ter todas as inscrições indeferidas, e que “Comprovante de 

Agendamento” não comprova que a taxa de inscrição foi efetivamente paga. Estou de acordo que 

o regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais. Site do DEC: “www.dec.eb.mil.br”. 
 

6. Atesto que conheço os requisitos exigidos para esta inscrição, que constam anexados a este 

Requerimento todos os documentos exigidos para o Ato da Inscrição (página 3 e Anexo P), que 

li e concordo plenamente com todos os termos deste Edital, e que este formulário foi impresso direto 

do Edital lançado no site do DEC, cujo preenchimento deve ser feito com caneta de tinta azul. 
 

7. Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações declaradas neste Requerimento, no 

Currículo e nas cópias dos documentos obrigatórios anexados, bem como estou ciente de que, se 

falsas, estarei infringindo o Art. 876 do Código Civil e o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, ficando 

sujeito às sanções civis, administrativas e criminais. 
 

 

_____________________________, _____ /______ /______ 
                        Localidade                                                                                               Data 

 

_________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

http://www.dec.eb.mil.br/
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INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – ANEXO A 

 

1. Enviar o Requerimento de Inscrição (corretamente preenchido), anexando o respectivo 

Currículo (data e assinado), observando as seguintes orientações, além de ler integralmente o Edital e 

seus anexos antes de pagar a taxa de inscrição:  
 

a. Anexar ao Currículo as cópias autenticadas dos documentos comprobatórios, 

conforme as orientações contidas para as situações indicadas nas páginas 3 e 4 e no Anexo “P” deste 

Edital que faça referência à apresentação obrigatória de documentos autenticados. O Currículo deverá 

ser enviado contendo a data e a assinatura do candidato. 
 

b. Observar o valor da taxa de inscrição prevista para este Edital, conforme as 

orientações contidas na página 4 e no Anexo “Q”, pois, para cada Edital a taxa de inscrição possui 

um valor diferente. 
 

c. Lembrar que o Edital indica quais cópias de documentos devem ser, obrigatoriamente, 

autenticadas, pois, esta condicionante será objeto de verificação no ato da avaliação e pontuação, a 

cargo da Comissão responsável pela análise curricular e documental, além do Requerimento de 

Inscrição. 
 

d. Orientar o(a) atendente dos Correios, no momento de postar a correspondência, para 

que o “carimbo” que atesta a data da postagem, geralmente colocado sobre os “selos”, para que a 

grafia da data da postagem fique legível, pois esta informação faz parte do processo de avaliação da 

inscrição para o Processo Seletivo. Caso a data sobre os “selos” não esteja legível, solicitar que o 

carimbo seja repetido ao lado. 

 

2. O formulário do Requerimento de Inscrição (Anexo A) deverá ser impresso direto do 

Edital e o preenchimento deve ser efetuado com caneta de tinta azul, com grafia legível, sem 

abreviaturas. 

 

3. A GRU deve ser obtida no site “www.stn.fazenda.gov.br” e o seu pagamento deve ser 

efetivado em qualquer agência do Banco do Brasil. Para o preenchimento da GRU-Simples, seguir 

as orientações indicadas no Anexo “Q”.  

 

4. O nome do candidato que contraiu matrimônio formalmente, nos termos da legislação 

vigente, deve constar no Requerimento de Inscrição conforme a situação atual na Certidão de 

Casamento. Portanto, os demais documentos do(a) candidato(a) deverão estar atualizados, ou seja, 

regularizado com o nome de casado(a), caso tenha sofrido alteração. Esta condicionante será objeto de 

verificação no ato do exame documental nas fases de seleção e de contratação, no momento específico 

de cada fase. Exemplo: CPF, Identidade, Título de Eleitor, Comprovante de Endereço, Comprovante 

de Domicílio Bancário, etc. 

 

5. Para o preenchimento do campo “endereço completo”, no Requerimento de Inscrição e 

nos demais documentos previstos neste Edital, os candidatos de Brasília deverão seguir as seguintes 

regras, conforme a nova rotina adotada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: 
 

- Desde janeiro de 2011, os Correios passaram a adotar, para a base de dados do Código 

de Endereçamento Postal (CEP) do Distrito Federal, o modelo de divisão territorial utilizado pelo 

IBGE, que estabelece Brasília como único município do DF;  
 

- O modelo anterior considerava as Regiões Administrativas (Sobradinho, Cruzeiro, Guará 

etc.) como cidades. Porém, a partir de 2011 os Correios não considerarão as Regiões Administrativas 

como município, pois o único município do DF é Brasília. Não haverá mudança no número atual do 

http://www.stn.fazenda.gov.br/
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CEP. A partir de agora, sempre que informar o endereço em correspondências ou para efeito de 

cadastro, indicar “Brasília” como cidade e a “Região Administrativa” como bairro;  
 

Exemplo:      Fulano de Tal 

          Quadra 2, Conjunto A-6, Bloco 2, Apto 1081 

          Sobradinho 

          73015-132   -    BRASÍLIA / DF 

 

- Caso já haja nome de bairro, a Região Administrativa deverá vir logo após, entre 

parênteses, conforme modelo abaixo:      
 

Fulano de Tal 

          Quadra 2, Conjunto A-6, Bloco 2, Apto 1081 

          Veredas (Brazlândia) 

          7426-103    -    BRASÍLIA / DF 
 

Quaisquer dúvidas, consultar o site dos Correios: “www.correios.com.br”. 

 
6. Com relação aos comprovantes de conclusão de curso e de experiências profissionais, 

cujas cópias devem ser anexadas ao Currículo enviado anexo ao Requerimento de Inscrição: 
 

a. O Certificado ou Diploma, como comprovante de conclusão de curso, para ser 

considerado válido, para efeito de avaliação e pontuação, deverá conter além das demais informações 

obrigatórias: a(s) assinatura(s) do(s) agente(s) representante(s) da instituição de ensino responsável 

pela emissão do documento; o(s) nome(s) completo(s) do(s) agente(s), digitado(s) ou carimbado(s); a 

função ou cargo do(s) agente(s); e a data da expedição do documento. Portanto, nenhuma cópia 

autenticada de Certificado ou Diploma será considerada válida, se não atender às 4 (quatro) 

condicionantes indicadas. Os mesmos requisitos serão aplicados quando forem anexadas aos 

documentos referidos cópias autenticadas de Histórico Escolar e de Declaração ou Certidão atestando 

a conclusão de curso.  

 

b. Em caráter excepcional, enquanto aguarda o fornecimento do Diploma ou Certificado 

de conclusão de curso, em decorrência de tramitação de procedimentos administrativos legais de 

regularização destes documentos, a cargo da instituição de ensino junto ao Ministério da Educação, o 

candidato poderá enviar cópia autenticada de Declaração ou Certidão emitida pela instituição de 

ensino, a qual somente será considerada válida, para efeito de avaliação e pontuação, durante o 

prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua expedição, que também deverá cumprir 

as 4 (quatro) condicionantes referidas no item anterior.  

 

c. Todas as cópias dos documentos anexados ao Currículo, referentes à comprovação de 

cursos ou de experiências profissionais, para efeito de avaliação e pontuação, deverão ser enviadas 

autenticadas, conforme consta previsto no contexto das regras do Edital, principalmente nas páginas 3 

e 4 e no Anexo “P”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.correios.com.br/
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ANEXO B 
 

FUNÇÕES, VAGAS, NÍVEL ESCOLAR EXIGIDO PARA A FUNÇÃO,  

SALÁRIO, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E LOCAL DE TRABALHO 
 

FUNÇÃO  

Vagas 

Nível 

Escolar 

Exigido 

 

Salário 

(R$) 

 

Experiências profissionais 

exigidas para a função 

Localidade 

de Trabalho 

das Vagas 
Nr 

Ord 
Nomenclatura 

1 
Engenheiro 

Civil - Pleno 
3 Superior 7.101,00 

- Com experiência comprovada 

em elaboração de orçamento, 

execução, acompanhamento e 

controle de projetos de 

engenharia e de infraestrutura; 

- Possuir conhecimento 

comprovado em CAD; e 

- Tempo mínimo de expe-

riência desejável para a função: 

5 (cinco) anos.  

Brasília 

(DF) 

2 

Engenheiro 

Eletricista - 

Pleno 

1 Superior 7.101,00 

- Com experiência comprovada 

em planejamento, elaboração 

de orçamento, controle de 

projetos de engenharia e de 

infraestrutura, inclusive na área 

de instalações elétricas, 

telefonia e comunicações, bem 

como em fiscalização de obras 

de engenharia; e  

- Tempo mínimo de expe-

riência desejável para a função: 

5 (cinco) anos. 

Brasília 

(DF) 

3 

Técnico em 

Construção 

Civil - Júnior 

3 Médio 3.498,00 

- Com experiência comprovada 

em execução de obras de 

edificações; 

- Possuir habilitação compro-

vada como Técnico em 

Edificações; e 

- Tempo mínimo de expe-

riência desejável para a função: 

2 (dois) anos. 

Brasília 

(DF) 

4 
Motorista - 

Júnior 
2 Médio 2.019,00 

- Possuir Carteira Nacional de 

Habilitação no mínimo na 

categoria “C”; e 

- Tempo mínimo de expe-

riência desejável para a função: 

2 (dois) anos. 

Brasília 

(DF) 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO ANEXO “B”: 

 

1) Além do valor do salário contratual previsto neste Anexo B, para cada função, o servidor 

civil contratado com base na Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, receberá, também, independente 

de solicitação, o benefício do AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, cujo valor atual é de R$304,00 

(trezentos e quatro reais). 
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2) O servidor contratado, que possuir dependentes (filhos) na faixa etária de 0 (zero) a 6 

(seis) anos e desejar requerer a concessão do pagamento do AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR, deverá 

solicitar formalmente, com base na legislação vigente e nos formulários disponibilizados pelo 

Departamento de Engenharia e Construção - DEC. Este benefício é pago até o mês que o dependente 

completar 6 (seis) anos de idade e só poderá ser requerido a partir do ato da assinatura do contrato. 

 

a) O direito a este benefício, desde que cumpridas as condicionantes previstas na 

legislação correspondente, tem início a partir do mês de referência da data da entrada da solicitação do 

servidor no protocolo do Setor de RH. O valor máximo deste benefício é de R$99,00 (noventa e nove 

reais), conforme a Unidade da Federal.  

 

b) Para o servidor contratado que possui cônjuge na condição de servidor público 

federal, distrital, estadual ou municipal e que já recebe este benefício, o mesmo não poderá ser pago 

em duplicidade, ou seja, o mesmo benefício não pode ser pago por dois órgãos públicos inerentes ao 

mesmo dependente. 

 

3) O servidor civil contratado que desejar requerer a concessão do pagamento do 

AUXÍLIO-TRANSPORTE, deverá solicitar formalmente, com base na legislação vigente. O direito 

ao benefício, desde que cumpridas as condicionantes previstas na legislação correspondente, tem 

início a partir da data da entrada da solicitação do servidor no protocolo do Setor de RH e só poderá 

ser requerido a partir do ato da assinatura do contrato. 

 

4) Para o cadastramento de dependentes (filhos e cônjuges), para efeito de inclusão no 

processamento do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, deverá solicitar formalmente, 

com base na legislação vigente.  

 

a) O direito a este benefício, desde que cumpridas as condicionantes previstas na 

legislação correspondente, tem início a partir do mês subsequente ao da data da entrada da solicitação 

do servidor no protocolo do Setor de RH. 

 

b) O servidor contratado que possui cônjuge na condição de servidor público federal, 

distrital, estadual ou municipal e que já tenha cadastrado o dependente para efeito deste benefício, o 

mesmo não poderá ser incluído em duplicidade, ou seja, o mesmo dependente não pode ser incluído 

no cadastro do IRRF por dois órgãos públicos inerentes ao mesmo dependente. 

 

c) A solicitação para o cadastramento de dependentes para efeito de processamento no 

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) só poderá ser requerida a partir do ato da assinatura do 

contrato, e com base nos formulários disponibilizados pelo Setor de RH do DEC. 
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ANEXO C 
 

DECLARAÇÃO ATESTANDO QUE NÃO ESTARÁ ACUMULANDO 
CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA 

(Art. 6º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993) 

 
 

1. Eu, _________________________________________________________________,  

CPF nº ___________________________, declaro, em razão do disposto no Art. 6º da Lei nº 8.745, 

de 9 de dezembro de 1993, para efeito do ato de contratação, posse e entrada em exercício na função: 

___________________________________________________________________, no Departamento 

de Engenharia e Construção (DEC), que não exerço qualquer cargo, função ou emprego público na 

Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nem 

sou empregado(a) ou servidor(a) de suas subsidiárias ou controladas, que possa ser acumulável com a 

função para a qual serei contratada por esta Organização Militar. 

 

2. Declaro, também, que não haverá percepção simultânea de proventos de 

aposentadoria com a remuneração decorrente da função para a qual serei contratado(a), conforme 

estabelece o § 10 do Art. 37 da Constituição Federal, observado em qualquer caso o disposto nos 

incisos XI, XVI e XVII do mesmo Art. 37. 

 

3. Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações declaradas, bem como 

estou ciente de que, se falsas, estarei infringindo o Art. 876 do Código Civil e o Art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, ficando sujeito às sanções civis, administrativas e criminais. 

 

 

Brasília / DF,  ______/_______/______ 

 
 

______________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO D 
 

DECLARAÇÃO ATESTANDO QUE NÃO FOI CONTRATADO NOS ÚLTIMOS  

24 (VINTE E QUATRO) MESES, EM QUALQUER ÓRGÃO PÚBLICO, COM  
BASE NA LEI Nº 8.745, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1993 

(Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/93) 

 

 

1. Eu, _________________________________________________________________,  

CPF nº _________________________, declaro, em razão do disposto no inciso III do Art. 9º da Lei 

nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, para efeito do ato de contratação, posse e entrada em exercício 

na função: __________________________________________________________, no Departamento 

de Engenharia e Construção (DEC), que nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, a contar desta data: 

 

Não fui contratado(a) por outro órgão da Administração direta ou indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nem por suas subsidiárias ou controladas, 

sob o regime da legislação referida. Atesto que li o Art. 9º da Lei nº 8.745/93 e, portanto, estou ciente 

de que a inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão sumária do contrato nos 

casos dos incisos I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III. 

 

Fui contratado(a) por outro órgão da Administração direta ou indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou por suas subsidiárias ou controladas, sob 

o regime da legislação referida.  

- Nome do órgão: _________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

- Localidade: ________________________________________ 

- Data da rescisão do Contrato no órgão: _____/______/______ 

- Motivo: ________________________________________________________ 

- Telefone para contato com o SRH do órgão: ___________________________ 

 

2. Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações declaradas, bem como 

estou ciente de que, se falsas, estarei infringindo o Art. 876 do Código Civil e o Art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, ficando sujeito às sanções civis, administrativas e criminais. 

 

 

Brasília / DF, ______/_______/______ 

 

 

_______________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 

 



( Continuação do Edital nº 003/12–MOT/DEC, de 6 de setembro de 2012 ) 
  

 

Página 23 de 35 

ANEXO E 
 

DECLARAÇÃO ATESTANDO QUE NÃO É  

CADASTRADO NO PIS/PASEP 
 

 

 

1. Eu, _________________________________________________________________,  

CPF nº ____________________________, declaro, em razão do disposto na Lei nº 9.715, de 25 de 

novembro de 1998, para efeito do ato de contratação, posse e entrada em exercício na função: 

___________________________________________________________________, no Departamento 

de Engenharia e Construção (DEC), que não sou cadastrado nos Programas de Integração Social e de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP. Para tomar posse e entrar em exercício 

na função para a qual serei contratado(a), necessito ser cadastrado(a) no PIS/PASEP.  

 

2. Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações declaradas, bem como 

estou ciente de que, se falsas, estarei infringindo o Art. 876 do Código Civil e o Art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, ficando sujeito às sanções civis, administrativas e criminais. 

 

 

Brasília / DF, ______/_______/______ 

 

 

_______________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO F 
 

DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS 

 
Em cumprimento ao que prescrevem a Portaria Ministerial nº 434, de 24 de agosto de 1994 

(IG 20-16), e a Instrução Normativa nº 02-SFCI/TCU, de 20 de dezembro de 2000, apresento a minha 

Declaração de Bens e Rendas, conforme o motivo e as informações a seguir: 
 

1. Identificação do declarante: 
 

Nome: __________________________________________________________________________ 

CPF: 
 

_________________________________ 
 

 2. Motivo da apresentação:  Admissão  Término/Rescisão de Contrato  Apresentação Anual 
 

3. Rendas do declarante: 
 

a. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas nos últimos 12 meses: 
 

Fonte pagadora CNPJ Rendimentos 

   

   
 

b. Outros rendimento recebidos nos últimos 12 meses (poupança, investimento, ações, herança,  etc): 
 

Discriminação Rendimentos 

  

  

  

Total das rendas (R$) .................................................................................................  
 

4. Relação dos bens e valores que integram meu patrimônio, incluindo os dos meus dependentes e/ou 

outras pessoas que vivem sob minha dependência econômica, exceto objetos e utensílios domésticos: 
 

Item Discriminação dos bens (identificação, localização e ano da aquisição) Valor (R$) 

   

   

   

   

Total dos bens (R$) .....................................................................................................  
 

5. Dívidas e ônus reais (em meu nome e/ou no de meus dependentes): 
 

Item 
Discriminação 

 (natureza da dívida, nome e CPF/CNPJ do credor): 

CPF/CNPJ do 

Credor 
Saldo (R$) 

    

    

    

Total das dívidas (R$) ...............................................................   
 

6. Declaro, sob as penas da lei, que as informações desta declaração são a expressão da verdade. 
 

 

Brasília / DF, _____ /______ /______ 
 

____________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO G 
 

DECLARAÇÃO EM COMPLEMENTO AO  
COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA 

 

 

1. Eu, _________________________________________________________________,  

CPF nº __________________________, declaro, em razão do Comprovante de Residência (conta de 

água, luz ou telefone fixo) não estar em nome deste(a) candidato(a), para efeito de contratação e 

entrada em exercício na função: _______________________________________________________, 

no Departamento de Engenharia e Construção (DEC), que ratifico que resido no endereço relativo ao 

comprovante de residência apresentado anexo, no qual consta (endereço completo, incluindo o CEP): 
 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Declaro, também, que o comprovante de endereço apresentado está compatível com a 

localidade prevista para a função indicada no Anexo “B” deste Edital, ratificando as informações 

indicadas no Requerimento de Inscrição, ou seja, a localidade é a mesma. 

 

3. Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações declaradas, bem como 

estou ciente de que, se falsas, estarei infringindo o Art. 876 do Código Civil e o Art. 299 do Código 

Penal Brasileiro, ficando sujeito às sanções civis, administrativas e criminais. 

 

 

Brasília / DF, ______/______/______ 

 
 

______________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO H 
 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
(item 10 deste Edital) 

 

Nome:  
CPF:  Edital Seletivo(nº/ano):  
E-mail:  Telefone:  

DADOS DA FUNÇÃO (conforme o item 1 do Requerimento de Inscrição) 

Nº Ord Nomenclatura Localidade 

   

Exposição de motivos, argumentos e fundamentações ao Sr Chefe do DEC: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

______________________, ______/______/______ 

 
_____________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO I 
 

FICHA DE ENTREVISTA COMPLEMENTAR 
( Cadastro de Pagamento de Pessoal ) 

  
1. Do(a) Contratado(a) 
 

a. Nome: ______________________________________________________________________  
 

b. Naturalidade/UF: ____________________________________________________________ 
 

c – Data de Nascimento: _____/_______/______ d. PIS/PASEP: _______________________ 
 

e. E-mail para contato: __________________________________________________________ 
 

 f – Fone/Resd: __________________________ g. Fone/Celular: _______________________ 
 

h. Estado Civil: 
 

 Casado(a)  Solteiro(a)  Regime de União Estável 
 

 Viúvo(a)  Separado(a) ou Divorciado(a) 
 

2. Dados da Função (Exatamente como consta no Anexo “B” do Edital) 
 

a. Edital Seletivo nº: ________/_____, de ______/_______/______ 
 

b. Nr de Ordem da Função: __________ 
 

c. Nomenclatura da Função: ______________________________________________________ 
 

d. Valor do Salário (R$): ___________________ 
 

e. Localidade: __________________________________________ 
 

3. Dados do Domicílio Bancário (Não pode ser Conta-Poupança) 
 

a. Domicílio Bancário para o Crédito do Salário: 
 

- Nome do Banco: _____________________________________________________________ 
 

- Agência (sem DV): __________    –  Conta-Corrente (com DV):  ________________________ 
 

b. É o(a) Titular da Conta-Corrente?  SIM  NÃO 
 

c. CPF (Preencher com “X”) 
 

 Possuo o Cartão do CPF, devidamente regularizado junto à Receita Federal. 
 

 Não possuo o Cartão do CPF, porém o número consta na Identidade. 
    

d. Cartão do PIS/PASEP (Preencher com “X”) 
 

 Possuo o Cartão do PIS/PASEP (conforme cópia anexa). 
 

 Não possuo o Cartão do PIS/PASEP, porém o número consta na Identidade, na Carteira  

de Trabalho ou em outro documento (conforme cópia anexa). 
 

 Não sou cadastrado no PIS/PASEP, conforme a Declaração anexa (Anexo “E”). 
 
 

Brasília, ______/______/______ 

 

_____________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO J 
 

DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO 

 
1. Declarante: 

  
a. Nome: ______________________________________________________________________ 

  

b. CPF: _______________________________ 
  

c. E-mail para Contato: __________________________________________________________ 
 

d. Telefone para Contato (Residencial – com DDD): _____________________________________ 
 

e. Telefone para Contato (Celular – com DDD): ________________________________________ 

 
2. Formalização da Declaração: 

 

Sr Vice-Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, declaro a Vossa Excelência, em 

caráter irrevogável, que desisto do Processo Seletivo Simplificado no qual fui classificado, conforme 

os dados que se seguem (exatamente como consta no Anexo “B” do Edital): 

 

a. Edital Seletivo nº: _______/_____, de ______/_______/______ 
 

b. Nr de Ordem da Função: _________ 
 

c. Nomenclatura da Função: ______________________________________________________ 
 

d. Localidade: ________________________________________ 

 
3. Justificativa (opcional): __________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

_______________________________, ______/______/______  

 
 

___________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) 
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ANEXO K 
 

SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO 

 
1 – Solicitante:  

 

a. Nome: __________________________________________________________________ 
 

b. CPF: ______________________________ 
 

c. Projeto: _________________________________________________________________ 
 

d. Função: __________________________________________________________________ 
  

e. Localidade: _________________________________________ 
  

f. E-mail para Contato: _______________________________________________________ 
  

g. Telefone para Contato (Residência – com DDD): _______________________________ 
  

h. Telefone para Contato (Celular – com DDD): __________________________________ 

 

2 – Formalização da Solicitação: 
 

Sr Vice-Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, solicito a Vossa Excelência que 

o meu Contrato de Trabalho seja rescindido, a pedido, em caráter irrevogável, conforme os 

seguintes dados: 
 

a. Data da Rescisão: ______/_______/______ 
 

b. Irá trabalhar no dia da Rescisão?  Sim  Não 
 

c. Nome do Chefe/Cmt Dst: _________________________________________________ 

 

3 – Seguem anexos os seguintes documentos (obrigatórios para efeito do pagamento do ajuste de contas): 
 

 Atestado Médico Demissional. 
 

 Declaração de Bens e Rendas (Anexo “F”). 

 

4 – Justificativa (opcional): _________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 Ciente do Chefe/Cmt do Dst: 

 
__________________________________  
                                      Assinatura 
 

   

Brasília, ______/______/______  
 

 

____________________________________ 
Assinatura do(a) Servidor(a) 
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ANEXO L 
 

SOLICITAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL  
POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO 

 

1. Autoridade Solicitante da Rescisão: 
 

Sr Vice-Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, conforme tratei previamente com 

Vossa Excelência sobre esta ocorrência, solicito autorizar que o Contrato de Trabalho do(a) seguinte 

servidor(a) seja rescindido, por interesse da Administração Pública (com pagamento de indenização 

de rescisão contratual), conforme os dados que se seguem: 
 

a. Nome: ____________________________________________________________________ 
 

b. CPF: _________________________________ 
 

c. Data proposta para a execução da Rescisão: _______/_______/_______ 
 

d. Data prevista para o término do Contrato vigente: ______/_______/______ 
 

e. Edital Seletivo (nº/ano): ________/______ 
 

f. Projeto: _____________________________________________________________________ 
 

g. Localidade: ___________________________________________ 
 

h. O(a) Servidor(a) irá trabalhar no dia proposto para a rescisão?  Sim  Não 
 

i. Telefone para Contato (com DDD): _____________________________________ 
 

 

2. Seguem anexos os seguintes documentos (obrigatórios para efeito do pagamento do ajuste de contas): 
 

 Atestado Médico Demissional. 
 

 Declaração de Bens e Rendas (Anexo “F”). 
 

3. Justificativa (obrigatória): _________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Para o motivo desta rescisão, se aplica a instauração de Sindicância?  Sim  Não 
 

5. Autoridade Solicitante (Chefe/Cmt do Dst): 
 

a. P/G-Nome: __________________________________________________________________ 
 

b. Cargo (ou Função): ____________________________________________________________ 
 

 

Ciente do(a) Servidor(a): 

 

________________________________ 
                                      Assinatura 

   

Brasília, ______/_______/______  
 

 

______________________________________ 
Assinatura do Chefe/Cmt do Destacamento 
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ANEXO M 
 

SOLICITAÇÃO PARA NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO 

 
1. Autoridade Solicitante da Não Prorrogação do Contrato: 

 

Sr Vice-Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, solicito a Vossa Excelência que o 

Contrato de Trabalho do(a) seguinte servidor(a) não seja prorrogado, por interesse da Administração 

Pública, conforme os dados que se seguem: 
 

a. Nome do: __________________________________________________________________ 
 

b. CPF: _________________________________ 
 

c. Edital Seletivo (nº/ano): ________/______ 
 

d. Projeto: ______________________________________________________________________ 
 

e. Localidade: __________________________________________ 
 

f. Data prevista p/ o Término do Contrato ou Aditivo vigente: ______/_______/_______ 
 

g. O(a) Servidor(a) irá trabalhar até o último dia da contrato?  Sim  Não 
  

Caso negativo, trabalhará até o dia:  ______/_______/______ 

 

2. Seguem anexos os seguintes documentos (obrigatórios para efeito do pagamento do ajuste de contas): 
 

 Atestado Médico Demissional. 
 

 Declaração de Bens e Rendas (Anexo “F”). 

 

3. Justificativa (opcional): ____________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Dados da Autoridade Solicitante (Chefe/Cmt do Dst): 
 

a. P/G-Nome: __________________________________________________________________ 
 

b. Cargo (ou Função): ____________________________________________________________ 
 

c. Telefone para Contato (com DDD): ________________________________________________ 

 
 

Ciente do(a) Servidor(a): 

 
________________________________ 

                                      Assinatura 

   

Brasília, ______/_______/______  
 

 

_____________________________________ 
Assinatura do Chefe/Cmt do Destacamento 
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ANEXO N 
 

SOLICITAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO 

PARA SER CONTRATADO E ENTRAR EM EXERCÍCIO 
 

Sr Vice-Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, solicito a Vossa Excelência que 

autorize a Assessoria 1 deste ODS efetuar a convocação e a contratação do(a) seguinte candidato(a): 

 

1. Informações do Processo Seletivo do Candidato (conforme consta no Edital Seletivo) 
 

a. Nome: __________________________________________________________________________ 
 

b. Edital (nº/ano): ________/______         c. PTrab (Nr): ___________________________________ 
 

d. Projeto: _________________________________________________________________________ 
 

e. Nr / Nomenclatura da Função: ______ / ______________________________________________ 
 

f. Salário (R$): ___________________   g. Localidade: ____________________________________ 

 

2. Justificativa da Solicitação (obrigatória): ______________________________________________  
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

3. Declaro que este(a) Candidato(a) é o(a) próximo(a) na ordem dos classificados nesta Função.   
 

 

Autoridade Solicitante (Chefe/Cmt do Dst): 

 
 ___________________________________________________        

P/G e Nome-de-Guerra da Autoridade Solicitante 
 

 

Brasília, ______/_______/______  
 

 

_______________________________ 
Assinatura do Chefe/Cmt do Destacamento 

 

 
 Despacho do Vice-Chefe do DEC: 
 

 Autorizo que a Assessoria 1 do DEC formalize a convocação do(a) candidato(a). 
 

 Caso o(a) candidato(a) apresente-se dentro do prazo indicado no ofício de convocação e 

 entregue a documentação completa exigida no Edital para o ato da contratação, autorizo  

 as medidas administrativas para a formalização do contrato e a definição da data para a 

entrada em exercício na função e localidade para as quais foi selecionado(a). 
 

 

 Não autorizo a Convocação. Aguardar a evolução das atividades do projeto. ARQUIVAR. 
 

 

  

Brasília, _____/______/_____ 

              
                                                                  _____________________________________________ 

                                                                  Gen Div OSWALDO DE JESUS FERREIRA 

                          Vice-Chefe do DEC 
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ANEXO O 
 

 
DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE  

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
(A Pedido) 

 

1 – Declarante: 
  

a. Nome: ___________________________________________________________________ 
  

b. CPF: _______________________________ 
  

c. E-mail para Contato: _______________________________________________________ 
 

d. Telefone para Contato (Residencial – com DDD): __________________________________ 
 

e. Telefone para Contato (Celular – com DDD): _____________________________________ 

 

2 – Formalização da Declaração: 

 

Sr Vice-Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, declaro a Vossa Excelência, em 

caráter irrevogável, que não desejo prorrogar o meu contrato, conforme os dados que se seguem 

(exatamente como consta no Anexo “B” do Edital): 

 

a. Data prevista para o encerramento do Contrato (ou último Aditivo): ______/______/______ 
 

b. Edital Seletivo (nº/ano): _______/______ 
 

c. Nomenclatura da Função: __________________________________________________ 
 

d. Localidade: ___________________________________________ 
 

e. Projeto: _________________________________________________________________ 

 
3 – Justificativa (opcional): _________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

4 – Seguem anexos os seguintes documentos (obrigatórios para efeito do pagamento do ajuste de contas): 
 

 Atestado Médico Demissional. 
 

 Declaração de Bens e Rendas (Anexo “F”). 

 
 

Ciente do Chefe/Cmt do Dst: 

 
__________________________________  
                                      Assinatura 
 

   

Brasília, ______/______/______  
 

 
______________________________________ 

Assinatura do(a) Servidor(a) 
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ANEXO P 
 

ANÁLISE DE TÍTULOS E DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
 

(Regras de Pontuação) 
 

Critérios Pontuação 

1. Pós-Graduação (Especialização) – 

comprovada com cópia autenticada do 

Diploma ou Certificado. 

(Pontuação Máxima: 4,0 pontos) 

Na área das atividades previstas para 

as experiências profissionais exigidas 

para a função no Anexo B 

(mínimo de 360 horas) 

 2,0 pontos  

(por curso) 

2. Mestrado – comprovado com cópia 

autenticada do Diploma ou Certificado 

(Pontuação Máxima: 3,5 pontos) 
Na área das atividades previstas para 

as experiências profissionais exigidas 

para a função no Anexo B 

3,5 pontos  

(por curso) 

3. Doutorado – comprovado com cópia 

autenticada do Diploma ou Certificado 

(Pontuação Máxima: 4,0 pontos) 

 4,0 pontos 

4. Experiência Profissional – na área 

das atividades previstas para as expe-

riências profissionais exigidas para a 

função no Anexo B, comprovada com 

cópia autenticada dos documentos 

(Carteira do Trabalho, Contrato, etc.). 
 

(Pontuação Máxima: 8,0 pontos) 

De 3 meses a 2 anos 0,5 ponto 

De mais de 2 a 4 anos 1,0 ponto 

De 5 a 7 anos 1,5 ponto 

De 8 a 10 anos 2,0 pontos 

De 11 a 15 anos 3,0 pontos 

De 16 a 20 anos 4,0 pontos         

De 21 a 25 anos 5,5 pontos 

De 26 a 30 anos 6,5 pontos 

Acima de 30 anos 8,0 pontos 

5. Experiência Profissional – com a 

apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) das Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ART e 

dos Registros de Responsabilidade 

Técnica – RRT, emitidas pelo CREA e 

CAU, respectivamente, comprovadas 

com cópias autenticadas das CAT.  
 

(Pontuação Máxima: 2,0 pontos) 

CAT de 1 a 25 ART ou RRT 0,5 ponto 

CAT de 1 a 50 ART ou RRT 0,75 ponto 

CAT de 1 a 75 ART ou RRT 1,25 ponto 

CAT de 1 a 100 ART ou RRT 1,5 ponto 

CAT com mais de 100 ART ou RRT 2,0 pontos 

6. Curso Extracurricular – Na área das 

atividades previstas para as experiências 

profissionais exigidas para a função no 

Anexo B – comprovado com cópia 

autenticada do Diploma ou Certificado. 

Carga horária mínima de  

 120 horas 
(Pontuação Máxima: 1,5 ponto) 

0,5 ponto  

(por curso) 

Carga horária mínima de 

40 horas 
(Pontuação Máxima: 1,0 ponto) 

0,25 ponto  

(por curso) 

 

Observações: 
 

1) Total de pontos que podem ser computados na análise curricular de títulos e das experiências 

profissionais comprovadas (limite máximo): 24 (vinte e quatro); e 
 

2) Juntando-se 2 (duas) ou mais CAT, a pontuação será atribuída com base na faixa que 

contemple o total de ART ou RRT decorrente do somatória das CAT anexadas ao Currículo. As 

ART ou RRT sem estar averbadas a uma CAT não serão computadas para efeito de avaliação. 
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ANEXO Q 
 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA GRU  

E PARA O PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

 

1. A Guia de Recolhimento da União – GRU deverá ser preenchida da seguinte forma, 

conforme os dados indicados: 

 

- No campo “Nome do Contribuinte / Recolhedor”: nome do candidato; 
 

- No campo “Nome da Unidade Favorecida”: Departamento de Engenharia e Construção; 
 

- No campo “Código de Recolhimento”: 22690-4; 
 

- No campo “Número de Referência”: 0030002012 (exemplo: Edital nº 003, de 2012); 
 

- No campo “Vencimento”: uma data (d/m/a) dentro do prazo previsto para as inscrições; 
 

- No campo “Competência”: 092012 (exemplo: mês de setembro de 2012); 
 

- No campo “CNPJ ou CPF do Contribuinte”: número do CPF do candidato; 
 

- No campo “UG/Gestão”: 167067/00001; 
 

- No campo “Valor Principal”: 16,00; e 
 

- No campo “Valor Total”: 16,00. 

 
2. Os números do “código de barras” impressos na GRU-Simples, gerada a partir do site da 

Secretaria do Tesouro Nacional – STN serão conferidos com os números do “código de barras” 

registrados no “Comprovante de Pagamento” da taxa de inscrição, inclusive se o número do CPF 

lançado nos dois documentos referidos é o mesmo registrado no Requerimento de Inscrição.  

 

3. O número do CPF a ser registrado na GRU e no Comprovante de Pagamento da Taxa deve 

ser o do candidato responsável pelo Requerimento de Inscrição e não da pessoa que foi até ao “Caixa 

Eletrônico” ou ao “Atendente no Caixa” do Banco do Brasil e efetuou o pagamento.   

 

4. Observar o valor correto da taxa de inscrição prevista para este Edital, pois, para cada Edital a 

taxa de inscrição possui um valor diferente. 

 

5. Não serão permitidas inscrições de um mesmo candidato em mais de uma função e/ou 

localidade previstas no Anexo “B” deste Edital. 

 

6. O “Comprovante de Agendamento Bancário” não comprova que a taxa de inscrição foi 

definitivamente paga. Portanto, além da cópia da GRU, o candidato deverá enviar cópia, também, do 

“Comprovante de Pagamento” da taxa de inscrição, pois, somente o Comprovante de Pagamento 

caracteriza que a taxa foi efetivamente paga. 


