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Anexo 01- CHECK LIST 

Cláusula 3. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA CADASTRO 

Edital 001/2022 

LISTA DOS DOCUMENTOS 

ORIGINAL DOS SEGUINTES DOCUMENTOS 

 

CONFERIDO 

Do titular e do (a) cônjuge ou companheiro (a):  

 

 

Carteira de identidade ou outro documento oficial de identificação 

em que consiste o número do RG, foto e filiação;  

 

 

Certidão de nascimento, casamento (se casado) ou averbação da 

separação/divórcio e/ou certidão de óbito (em sendo o caso);  

 

 

Declaração de união estável (em sendo o caso);  

 

 

Certidão de nascimento ou identidade dos filhos (em sendo o caso);  

Comprovantes de endereço de Magé atualizado – últimos 90 dias - 

(conta de luz ou telefone em nome do candidato ou do 

cônjuge/companheiro (a) ou ainda declaração de endereço, ou outro 

documento que comprove o domicílio do candidato;  

 

 

Comprovante de tempo de residência no município de Magé por 

período igual ou superior há 03 (três) anos; e) Em caso de portador de 

doença crônica ou pessoa com deficiência apresentar laudo médico, 

devendo: ser legível, conter o nome do paciente PCD, CID e 

classificação da deficiência e estar assinado por um médico 

devidamente identificado (nome e CRM);  

 

 

Comprovantes de renda de todos os membros da família que exercem atividade remunerada, a 

saber:  
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A renda poderá ser comprovada por Carteira de Trabalho, 

contracheque, aviso prévio para trabalhador formal, ou declaração de 

renda; para trabalhadores informais, ou declaração de renda digitada 

ou de próprio punho ou outro documento que possibilite a 

comprovação das informações;  

 

 

Em caso de recebimento de benefício apresentar extrato do INSS que 

comprove o tipo do benefício recebido;  

 

 

Apresentar comprovante de inscrição/atualização do CadÚnico.  
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