UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR EFETIVO

Nome do Servidor: _____________________________________________________________________
E-mail: ________________________________

Tel. Nº 1: _____________

Tel. Nº 2:_____________

DOCUMENTAÇÃO:

Situação

Cópia de Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Cópia da Cédula de Identidade (RG);
Cópia do Título de Eleitor + Comprovante de Quitação;
Cópia do Certificado de Reservista (Sexo Masculino);
Cópia da página que contém o número da Carteira de Trabalho e o verso dela;
Cópia do PIS/PASEP (Documento emitido pela Caixa Econômica Federal ou Banco do

Brasil, ou número impresso na CTPS, ou cartão do cidadão);
Cópia do Comprovante de Residência atual com CEP (no nome do servidor a ser
contratado, ou do cônjuge, ou dos pais, ou, caso não seja possível os anteriores, contrato
de aluguel);
Cópia autenticada do Comprovante de escolaridade exigida para ocupação do cargo com
validade Nacional;
Cópia do Registro Civil e CPF de dependentes (é necessário apresentar cópia cartão de vacina
para crianças de até cinco anos);
Foto 3x4 padrão com fundo branco;
Laudo médico Pericial emitido pela junta médica do Estado da Paraíba, com base nos seguintes
exames: Atestado de Sanidade Mental (emitido por psiquiatra), Exame Oftalmológico (com
fundoscopia) , Audiometria, Raio X do Tórax, VDRL, Hemograma, Glicemia, Tipo Sanguíneo
ABO e RH;

Providenciar
pós-nomeação
Apresentar na
Posse

Declaração fornecida pelo(s) órgão(s) em que trabalhou anteriormente de não ter sofrido no
exercício de cargo ou função pública nenhum tipo de penalidade administrativa;
Declaração de Imposto de Renda do ultimo ano apresentada a Receita Federal completa, ou
caso o candidato não seja declarante , declaração firmada por ele próprio;
Folhas de antecedentes da Polícia Estadual dos estados em que haja residido nos últimos 5 anos;
Folha de Antecedente da Polícia Federal;
REQUERIMENTO GERAL PADRÃO DA UEPB, devidamente preenchido, solicitando o
depósito dos vencimentos em Conta Salário ou Conta Corrente do banco conveniado (BANCO
SANTANDER).

CONTADOS IPEP/ JUNTA MÉDICA: (83) 3211-6057; (83) 3211-6055.
Fone (0xx83) 3315-3404 / Rua Braúnas, 351 – Bairro Universitário, CEP 58429-500 – Campina Grande – Paraíba
E-mail astefprrh@uepb.edu.br – www.uepb.edu.br

