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Gerência de Gestão dos Contratos Administrativos Temporários - GGCAT 
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CHECK-LIST 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO: 

 

1. Carteira de identidade, carteira de trabalho ou outro documento com foto que informe a 
naturalidade (Cópia legível ou documento digital).  

2. CPF (Cópia legível ou documento digital - Se constar no item 1 não é necessária a apresentação). 
3. Atestado de Saúde Ocupacional – ASO (Original) . 

Deverá ser emitido por um Médico do Trabalho em nome da Prefeitura de Belo Horizonte - PBH - CNPJ: 
18.715.383/0001-40 – e tem validade de 90 (noventa) dias. 

4. Certificado de Reservista - para Homens entre 18 e 45 anos (Cópia legível).  
5. Título de Eleitor (Cópia legível ou certidão de quitação eleitoral emitido do site do Tribunal Superior 

Eleitoral - TSE. Se constar em outro documento público, não é necessária a apresentação). 
6. PIS/PASEP/NIT/NIS (Cópia legível do cartão cidadão ou carteira de trabalho ou carteira de identidade). 
7. Cartão de Vacina: Tríplice Viral, Dupla Viral ou Sarampo e COVID (Cópia legível ou espelho do histórico 

vacinal emitido pelo Centro de Saúde).  
8. Carteira de Identidade e CPF ou Certidão de Óbito da Mãe ou do Pai (Cópia legível). 
9. Informar CPF de dependentes para fins de IRRF. 
10. Comprovante de Endereço nominal ou cópia do contrato de locação. Em caso de comprovante em 

nome de terceiros, apresentar declaração de próprio punho e cópia legível dos documentos do terceiro. 
(Cópia legível). 

11. Registro no Conselho de Classe (Cópia legível).  
12. Certidão Negativa Ético-Profissional do Conselho de Classe (Original ou emitida pelo site do 

Conselho. Quando a data de validade do documento for omissa entenderemos que a validade será de 90 
dias).  

13. Diploma ou declaração de conclusão do curso na área de formação de acordo com escolaridade 
mínima exigida para a ocupação do cargo (Cópia legível frente e verso).  

   
PARA MÉDICOS E CIRURGIÕES DENTISTAS ESPECIALISTAS: 
13.1– MÉDICO: Diploma de Especialidade e RQE (Cópia legível).  

                  13.2 – CIRURGIÃO DENTISTA: Diploma de Especialidade (Cópia legível). 
 

14. Qualificação Cadastral (e-Social): basta acessar o link abaixo para gerar a qualificação cadastral e tirar o 
print da tela: http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml. 

15. Cópia da declaração de imposto de renda. O profissional isento deve preencher a declaração do link a 
seguir: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/formularios/declaracoes/dai/view 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO DO SALÁRIO FAMÍLIA: 

Faixa Remuneratório Valor Salário Família (R$) 
Remuneração bruta até R$ R$ 1.655,98 R$ 56,47 por dependente 

Remuneração bruta maior que R$ R$ 1.655,98 Não recebe 
 
O Salário Família somente será concedido após apresentação da documentação abaixo: 

 Para crianças de até seis anos de idade: Certidão de nascimento, CPF e apresentação do cartão de 
vacinação.     

 Para crianças de sete a quatorze anos: Certidão de nascimento, CPF e declaração de escolaridade 
atualizada. 
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