
Documentos para Contratação PSS 

Nesta página estão disponíveis os documentos necessários a serem entregues pelos candidatos para contratação 

no Processo Seletivo Simplificado (PSS). 

 

 

DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS – Clique aqui 

 

Comprovação da escolaridade: 

8.1.1 Ensino Médio: Conforme Edital de Inscrição (original e cópia) 

(diploma, certificado ou certidão de conclusão de curso, acompanhado de histórico escolar. A comprovação 

ocorrerá mediante apresentação de originais e fotocópias) 

 

Comprovação de aperfeiçoamento profissional: Se informado na Inscrição 

8.2.1 Curso superior completo: Conforme Edital de Inscrição (original e cópia)  

(diploma, certificado ou certidão de conclusão de curso, acompanhado de histórico escolar, emitido por 

Instituição de Ensino Superior – IES, devidamente credenciada, acompanhado de original e fotocópia) 

8.2.2 Curso de Pós Graduação: Conforme Edital de Inscrição (original e cópia)  

(diploma, certificado ou certidão de conclusão de curso em nível de Lato ou Stricto Sensu, acompanhado de 

histórico escolar, emitido por Instituição de Ensino Superior – IES, devidamente credenciada e que atendam ao 

disposto na Resolução CNE/CES Nº 1 de 08 de junho de 2007, acompanhado de original e fotocópia.) 

 

Comprovação de tempo de serviço: Se informado na Inscrição 

8.3.1 No caso de contratado pelo setor público, Estadual, Municipal, Federal e Distrital, a comprovação ocorrerá 

mediante apresentação de originais e fotocópias de Declaração, Certidão, Portaria, Contrato e/ou outro 

documento que comprove o Tempo de Serviço exercido na área de segurança em unidade penal ou em unidade 

policial civil com carceragem, ou em atendimento a adolescentes em privação e restrição de liberdade em 

unidade socioeducativa, com carimbo do CNPJ. No documento comprobatório, o período deverá constar às datas 

de início e fim no formato dd/mm/aaaa.  

8.3.2 A comprovação dos títulos de Tempo de Serviço prestado no setor privado ocorrerá mediante apresentação 

do original e fotocópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (páginas de identificação do 

empregado e do contrato de trabalho). No momento da entrega dos títulos declarados, se necessário, será 

solicitado ao candidato a apresentação de documento que comprove que o tempo do contrato foi na área de 

segurança em unidade penal, e/ou unidade policial civil com carceragem, ou em atendimento a adolescentes em 

privação e restrição de liberdade em unidade socioeducativa, sob pena de exclusão do Processo Seletivo 

Simplificado. 

8.3.3 Caso conste, no documento utilizado para a comprovação do tempo de serviço, função ou cargo com 

nomenclaturas diversas das exigidas, o candidato deverá providenciar junto ao contratante uma declaração 

complementar, com carimbo do CNPJ, assinatura e carimbo do responsável pelo Setor de Pessoal, na qual fique 

comprovada a função de Agente de Cadeia Pública ou função correlata conforme atribuições descritas no quadro 

do item 4.7. 

8.3.4 Todos os títulos e/ou experiência profissional deverão ser entregues de uma única vez, no ato da sua 

exigência, não se admitindo complementação, suplementação, inclusão e/ou substituição de documentos, ainda 

que em fase recursal. 

 
 
 

 


