
  
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO  

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  

DEPARTAMENTO DE ADMISSÃO, DIMENSIONAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

  

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA POSSE EM CARGO EFETIVO  

I - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA TODOS OS CARGOS (Não é necessária autenticação dos documentos) 

1. Ficha de dados funcionais (Site do IFMA); 

2. Comprovante bancário para fins de recebimento de salário (Conta Salário e Corrente, as duas); 

3. Currículo simplificado; 

4. Cópia e Original do Comprovante de residência (atualizado); 

5. Laudo de médico informando que se encontra apto para a função; 

6. Cópia e original do diploma que prove que o candidato satisfaz o nível de escolaridade exigido no 

edital do concurso para o cargo; 

7. Cópia e original da Carteira de Identidade; 

8. Cópia e original do CPF; 

9. Situação cadastral do CPF; (internet) 

10. Cópia e original do título de eleitor;  

11. Certidão de Quitação Eleitoral; (internet) 

12. Cópia e original do certificado de reservista (homem);  

13. Cópia e original do cartão do PASEP/ ou PIS (caso já esteja inscrito);  

14. Cópia e original da carteira de trabalho (Identificação e Qualificação Civil);  

15. Cópia e Original do Comprovante do primeiro emprego.  

16. Cópia e original da carteira do conselho de classe; 

17. Certidão expedida pelo conselho profissional comprovando a regularidade do registro; 

18. Cópia e original da certidão de nascimento e/ou casamento;  

19. Cópia e original da certidão de nascimento dos filhos;  

20. Certidão de antecedente criminal da justiça estadual (Fórum da Cidade do candidato ou internet); 

21. Certidão de antecedente criminal da justiça federal (retirar no site da Justiça Federal). 

22. Declaração de acumulação legal de cargos (Site do IFMA); 

23. Declaração de não acumulação de cargos, empregos e/ou funções nos casos especificados em Lei 

(Site do IFMA);  

24. Cópia e Original da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física; ou Declaração de bens (Para 

quem não estava obrigado a declarar o IRPF, site do IFMA); 

 
Espaço para preenchimento da DADMP 

  
       Documentos entregues em:    /   /     

  

    Servidor responsável:     

  

       Pendências: (  ) Não (  ) Sim  


