
ANEXO D 
LISTAGEM DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 
Inscrição N°: ______________ Quadro: ____________ Especialidade: _______________ 

Nome do candidato voluntário: _________________________________________________ 

N° Listagem de Verificação de Documentos 

para Validação Documental. 

 
Qtd 
Fls. 

 
Apresentou 

SIM NÃO 

1 Formulário de Solicitação de Inscrição.    

2 

Cópia do documento oficial de identificação original, com assinatura e 

fotografia. 
   

3 Cópia do CPF (podendo constar no documento oficial de identificação).    

4 
Cópia da certidão de nascimento, certidão de casamento, conforme o 

caso. 
   

5 

Certificado de Reservista (C.R) ou o Certificado de Dispensa de 

Incorporação (C.D.I), para voluntários do sexo masculino. 
   

6 Declaração de Domicílio – Anexo L.    

7 

Termo de Compromisso para Prestação do Serviço Militar 

Voluntário de Saúde, em Caráter Temporário - Anexo J. 
   

8 Currículo Profissional - Anexo K.    

9 

Cópia do diploma/certificado, devidamente registrado, de conclusão de 

Curso de Nível Superior (Graduação), de acordo com o previsto no item 

7.2 

   

10 

Cópia da Carteira ou Certidão ou Declaração expedida pelo respectivo 

Conselho Profissional. 
   

11 Declaração de Ciência Quanto à Gravidez - Anexo N.    

12 

Declaração de Acumulação ou Não de Cargo Público Civil e/ou Militar - 

Anexo I. 
   

13 Cópia da Declaração quanto à situação criminal - Anexo M.    

14 Ficha de Avaliação Curricular - Anexo U.    

15 

Cópias dos comprovantes de cursos de pós-formação, de acordo com o 

item 10.2.6 
   

16 

Cópias dos comprovantes de experiência profissional, de acordo com o 

item 10.4.6 
   

17 

Cópias dos comprovantes de experiência acadêmica de estágio, de 

acordo com o item 10.4.15 
   

18 

Cópia dos Certificados ou Atestados de aprovação em Concurso 

Público, de acordo com o item 10.3.8 
   



19 

Cópias dos comprovantes de Apresentação de Trabalho Científico em 

Congresso e/ou de publicação em revista especializada, de acordo com 

o item 10.3.9 

   

20 

Formulário de Autodeclaração de Candidato Negro, conforme Anexo V, 

para candidato à reserva de vaga para negro 
   

21 

Declaração do próprio candidato e de cada um dos demais integrantes 

do núcleo familiar de que não possui Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS) (se for o caso), conforme Anexo W, para candidato à 

reserva de vaga para hipossuficiência econômica 

   

22 

Declaração de Identificação do Núcleo Familiar, conforme Anexo X, para 

candidato à reserva de vaga para hipossuficiência econômica 
   

23 

Declaração de Hipossuficiência de Recursos Financeiros, conforme 

Anexo Y, para candidato à reserva de vaga para hipossuficiência 

econômica 

   

24 

Cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

especificamente da página com foto até a primeira página da CTPS 

destinada ao registro de contratos de trabalho, e as páginas contendo 

outras anotações pertinentes, quando houver, do próprio candidato e de 

cada um dos demais integrantes do núcleo familiar, para candidato à 

reserva de vaga para hipossuficiência econômica 

   

25 

Declaração de sua respectiva comunidade sobre sua condição de 

pertencimento étnico, assinada por pelo menos duas lideranças 

reconhecidas, para candidato à reserva de vaga para indígena 

   

26 

Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI), para 

candidato à reserva de vaga para indígena 
   

27 Demais documentos extras (caso seja necessário)    

 TOTAL DE FOLHAS:  

 

(local)_______________,_____de___________de________. 

 

 

 

Assinatura do (a) voluntário (a) 
Recebido por:            
 

____________________________________________________________ 
Posto/Grad/Nome Legível do Responsável da DRSP 

Assinatura do Responsável da DRSP 
 

 


