
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE INTELIGÊNCIA 
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS DIVERSOS QUADROS DO CBMDF 

 

 

 
NOME DO CANDIDATO(A): __________________________________________________________________________________ N.º INSCRIÇÃO: __________________________________________. 

 

CARGO:  

DOCUMENTOS 
ENTREGUE 

SIM NÃO 

1. Documento de identidade, com validade em todo território nacional   

2. CPF (podendo ser suprida pela declaração impressa com o respectivo número, expedida pelo órgão competente)   

3. Certificado de reservista de 1ª ou 2ª categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação - CDI, se candidato do sexo masculino    

4. Título de eleitor e comprovante(s) de votação e/ou justificativa da última eleição, de ambos os turnos    

5. Comprovante de residência atual (água, luz ou telefone) em nome do candidato ou declaração de residência registrada em cartório   

6. Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração que comprove o último e o atual emprego    

7. Uma foto 5X7 recente, colorida e de frente (fundo branco)   

Certidão de antecedentes criminais da(s) cidade(s)/município(s) da Jurisdição onde reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos. Somente serão aceitas certidões dentro do prazo de 

validade e expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital.  

 

UNIDADE(S) FEDERATIVA(S) DAS CERTIDÕES: 

1. Da Justiça Federal (cível e criminal). O candidato deverá apresentar as certidões referentes a todas as regiões da Justiça Federal (da primeira à quinta região), não sendo necessário 

apresentar as certidões das sub-regiões 
  

2. Da Justiça Estadual   

3. Da Justiça do Distrito Federal (para candidatos residentes ou que residiram nessa localidade)   

4. Da Justiça Militar Federal, inclusive para candidatas do sexo feminino   

5. Da Justiça Militar Estadual, inclusive para candidatas do sexo feminino   

6. Da Justiça Militar do Distrito Federal (para candidatos residentes ou que residiram nessa localidade), inclusive para candidatas do sexo feminino   

7. Certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral   

8. Certidões dos cartórios de protestos de títulos da(s) cidade(s)/município(s) onde reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos    

9. Certidões dos Cartórios de Execução Cível da(s) cidade(s)/Município(s) onde reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos     

10. Certificado de antecedentes expedido pela Polícia Civil dos Estados e/ou Distrito Federal, nos quais o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos   

11. Certificado de antecedentes expedido pela Polícia Federal   

12. Certidão negativa de débitos com a Fazenda Pública (Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal), onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, com obrigatoriedade de 

apresentação da certidão de débitos com a Fazenda Federal, além da certidão de débitos com a Fazenda Local 
  

13. Certidão relativa aos assentamentos funcionais, expedida pelo órgão próprio, no caso de servidor público civil ou militar da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal   

QUANTIDADE DE DOCUMENTOS/PÁGINAS ENTREGUES (Nº DE PÁGINAS):  

OBSERVAÇÕES: 

 

Brasília, ________/________/2017. 

 

 

__________________________________________________ 

Atendente (Posto/Grad/Matr.) 
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