
 
 
 
 

 

 

Faculdade PLUS 

Av. Santos Dumont, 304 – Térreo  
(85) 3252-5320 / 3298-6531 / 9 8891-5084 

Portaria nº 1027, de 24 de agosto de 2017, 

EDITAL 001/2019 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO  

PEDAGOGIA E PSICOLOGIA 

Pedagogia MEC PORTARIA Nº 826, de 23 de novembro de 2018  

Psicologia MEC PORTARIA Nº 190, de 17 de abril de 2019 

A direção Geral da Faculdade PLUS, no uso de suas atribuições regimentais, torna 

pública a realização do Processo de Seleção de Professores para compor, no semestre 

2019.2, o quadro docente e cadastro reserva da instituição. 

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO:  

As vagas para docência destinam-se às Disciplinas constantes do anexo I ao 

presente Edital, local onde as respectivas ementas encontram-se listadas. 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. Poderão se inscrever candidatos que tenham formação acadêmica na área 

referente ao curso que estiverem se inscrevendo e titulação mínima de 

especialização em qualquer área. 

2.2. Os candidatos poderão efetuar inscrição para as disciplinas que estiveram 

aptas a seu exercício profissional enquanto docente, considerando o item 2.1. 

Para cada disciplina que o candidato efetuar inscrição a coordenação do curso 

e ou coordenação geral poderão solicitar banca de avaliação. 

2.2.1. Em caso de cursos diferentes o candidato deverá preencher ficha de 

inscrição (Anexo I) para cada curso. 

2.3. As inscrições deverão ser feitas no período de 10 de maio a 21 de maio de 2019, 

nos dias úteis, das 14 hs às 19 hs, na Secretaria da IES Av. Santos Dumont, 304 

térreos ou pelo site:  http://www.faculdadeplus.edu.br/ 

2.4. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 

2.4.1. Ficha de inscrição constante do Anexo I; 



 
 
 
 

 

 

Faculdade PLUS 

Av. Santos Dumont, 304 – Térreo  
(85) 3252-5320 / 3298-6531 / 9 8891-5084 

2.4.2. Cópia do Curriculum Lattes; 

2.4.3. Cópias do certificado de graduação e do certificado de pós-graduação 

Stricto Sensu (reconhecidos ou validados no Brasil).  

2.4.4. Comprovante de experiência em docência em ensino superior, mínimo 

01 (um) ano. 

 

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

3.1. O processo de seleção será composto por 03 (três) fases: 

3.1.1. Fase 1: Inscrição dos candidatos: período 10 a 21 de maio de 2019. 

3.1.2. Fase 2: Análise da documentação apresentada, caráter eliminatório, 22 

a 28 de maio de 2019. 

3.1.3. Fase 3: Apresentação didática, de caráter classificatório/eliminatório, 

abrangendo apresentação aula e entrevista, nos dias 03, 04, 05 e 06 de 

junho de 2019 

3.2. A fase 03 será composta por uma apresentação aula (20 a 30 minutos) de um 

conteúdo relacionado a disciplina que o docente se candidatou escolhido pelo 

próprio docente.  

3.3. Para participar da avaliação didática o candidato deve comparecer no dia e hora 

marcada; o candidato deverá, em até 30 minutos, realizar uma apresentação 

sobre seu planejamento para o desenvolvimento da Ementa pelo semestre, 

considerando o número de encontros (aulas) previstos, e aula expositiva de um 

assunto da ementa conforme o constante no Anexo II. 

3.3.1. Na oportunidade serão avaliadas as seguintes habilidades: 

a. Sistematização e lógica na apresentação; 

b. Domínio do conteúdo; 

c. Clareza de comunicação e fluência verbal; 

d. Utilização e adequação de recursos de ensino; 

e. Postura. 
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3.4. Concluída a apresentação, a banca examinadora poderá arguir o candidato 

para maiores esclarecimentos ou retirada de dúvidas. 

3.5. Cada examinador atribuirá sua nota à apresentação de cada candidato, 

referente aos aspectos citados no item 3.3, em uma escala de 1 (um) a 5 (cinco), 

conforme a ficha de avaliação constante do Anexo III. 

3.6. A nota da apresentação corresponderá à média aritmética simples das notas 

atribuídas ao candidato por uma banca constituída, com arredondamento até 

uma casa decimal. 

3.7. Ficará reprovado e, consequentemente, eliminado da seleção, o candidato que 

obtiver nota igual a 2,9, ou inferior, na média obtida. 

4. RESULTADO: 

4.1. À média obtida nas apresentações aprovadas, e somente a estas, será 

concedido um acréscimo de 0,5 aos candidatos que tiverem Produções 

Intelectuais, Técnicas, Pedagógicas, Artísticas e Culturais nos últimos três 

anos, cuja comprovação deverá ser entregue por ocasião da sua inscrição 

4.2. A maior nota obtida na apresentação e a nota das publicações nos últimos 03 

anos é determinante para a escolha do preenchimento da vaga.  

4.2.1. Em caso de empate serão observados, sucessivamente, os seguintes 

critérios: 

a. O título de pós-graduação de maior nível, comprovado pela 

documentação entregue pelo candidato no ato da inscrição. 

b. O maior período de tempo relativo à experiência de docência no 

ensino superior como um todo, comprovado na CTPS. 

c. Maior período de tempo relativo à experiência de docência na 

disciplina para a qual o candidato fez a opção. 

4.3. O resultado do processo seletivo será divulgado em 12 de junho de 2019 no site 

da Faculdade PLUS. 

4.4. O candidato selecionado terá até 21 de junho de 2019 para comparecer e 

apresentar a documentação necessária à contratação constante do anexo V ao 

presente Edital, na Faculdade PLUS Av. Santos Dumont 304. 
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4.5. O candidato selecionado deverá necessariamente participar do planejamento 

pedagógico específico e das atividades previstas no calendário acadêmico. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

5.1. A inscrição do candidato implicará na tácita aceitação das normas e condições 

deste Edital. 

5.2. O candidato que não comparecer no dia marcado para ministrar a aula de sua 

apresentação será eliminado da seleção. 

5.3. A banca poderá será constituída por Coordenadores de Curso, Direção 

acadêmica, Professores Convidados, NDE – Núcleo Docente Estruturante e o 

presidente da CPA – Comissão Própria de Avaliação. 

5.3.1. A Direção Geral da Faculdade PLUS se reservam no direito de, a 

qualquer momento, fazer parte da banca, seja por acréscimo, seja em 

substituição a qualquer de seus membros. 

5.4. O resultado decorrente do processo seletivo do presente Edital terá validade 

somente para as contratações visando o semestre 2019.2. 

5.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral e Coordenação de 

cursos da Faculdade PLUS  

 

 

Prof. Cleison Rabelo 

Fortaleza, 07 de maio de 2019 
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EDITAL 001/2019 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

ANEXOS  

I. Ficha de inscrição. 

II. Disciplinas, carga horária e ementas. 

III. Ficha de avaliação. 

IV. Cronograma. 

V. Documentação para contratação. 
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EDITAL 001/2019 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO  

Curso: _________________________________________________________  

Identificação: 

Nome:               

End.:            Nº:    

Bairro:      Cidade:     CEP:   ____  

Contatos:  

Tel. Fixo: (    )    Tel. Celular/WhatsApp: (    )     

E-mail:              

Opções de disciplinas (em ordem de prioridade): 

(1)  _____________________________________________________  

(2)  _____________________________________________________  

(3)  _____________________________________________________  

(4)  _____________________________________________________  

Titulação, área e instituição de ensino: 

Graduação:             

Especialização:            

Mestrado:             

Doutorado:             

 

 

Fortaleza, ___ de ________ de 2019 

______________________________ 
Assinatura do candidato

Documentos entregues: 

(    ) Curriculum Lattes 

(    ) Certificado de graduação 

(    ) Certificado de pós-graduação  

        (maior titulação) 
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EDITAL 001/2019 

SELEÇÃO DE PROFESSORES PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO  

ANEXO II – DISCIPLINAS, CARGA HORÁRIA E EMENTAS 

1. Para o curso de Licenciatura em Pedagogia  

Metodologia Do 

Trabalho Científico 

Em Educação 

60h 

Introdução à universidade. Ciência e conhecimento 
científico. Pré-requisitos lógicos do trabalho 
científico necessários para a disciplina Pesquisa e 
Práticas Pedagógicas. Métodos e Técnicas. 
Processo de leitura. Trabalhos acadêmicos. Ética na 
pesquisa. Recursos utilizados em trabalhos 
acadêmicos e técnicos. Projeto de pesquisa. 
Pesquisa qualitativa e quantitativa. Referências 
bibliográficas. Normas da ABNT. 

Informática e 
Tecnologias 
Educacionais 

60h 

Estudo sobre a evolução da tecnologia e suas 
consequências para a vida do homem e as 
possibilidades e limites na educação. As mudanças 
no ensino brasileiro devido à presença da tecnologia 
da informação. Recursos pedagógicos e Tecnologia 
da Informação. A utilização do computador na 
educação. Estudo teórico-prático dos recursos 
computacionais aplicados na educação (aplicativos, 
internet, multimídia e outros). Computador como 
recurso tecnológico no processo de ensino 
aprendizagem. Aulas práticas sobre ferramentas de 
processamento de textos: Word. Ferramenta de 
apresentação de slides: PowerPoint. Ferramenta de 
planilha eletrônica: Excel.  

Filosofia Da 
Educação 

60h  

Desenvolvimento de habilidades e de 
conhecimentos para possibilitar: a compreensão da 
natureza da atividade filosófica ligada à educação; o 
desenvolvimento do espírito crítico e investigador do 
professor; a articulação das reflexões filosóficas com 
os avanços científicos na área de estudos objeto do 
curso; a explicitação dos pressupostos dos atos de 
educar, ensinar e aprender em relação a situações 
de transformação cultural da sociedade; o debate de 
temas relacionados ao conhecimento, à linguagem, 
à realidade, à cultura e à ética na formação 
pedagógica. 

Leitura E Produção 
De Textos  

60h 

Modalidades textuais; Variantes de linguagem; 
Polissemia, níveis de leitura e estrutura textual; 
Interpretação de textos; Coesão e coerência textual; 
Gramática aplicada; Leitura e produção de textos 
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técnico-científicos.  

Psicologia da 
Educação 

 
60h  

Conceitos e origens da psicologia. A importância da 
Psicologia. A psicologia pré-experimental. A 
psicologia experimental. As escolas psicológicas. 
Campos da psicologia, a base biológica do 
Comportamento. Fatores de desenvolvimento, 
percepção. Inteligência. Personalidade. Motivação. 
Desenvolvimento humano e aprendizagem: 
introdução as principais teorias. Conflitos 
Psicológicos Escolares.  

História da 
Educação 

 
60h 

A educação através da história, mediante o estudo 
da evolução das comunidades primitivas, das 
civilizações antigas e medieval. A educação na 
sociedade moderna e contemporânea nos contextos 
políticos, econômico e cultural. Abordagens 
alternativas atuais. 

Educação Ambiental  60h 

A questão ambiental e a educação. Educação 
Ambiental. Princípios e objetivos da Educação 
Ambiental. A educação como fator de defesa do 
patrimônio natural/cultural. Desenvolvimento 
Sustentado. Planejamento Ambiental. Impacto 
Ambiental. Conservação e valorização ambiental. 
Emergência do Paradigma Ambiental. O estudo do 
meio enquanto componente curricular para o ensino 
de crianças. Análise das tendências em educação 
ambiental. Principais conferências sobre meio 
ambiente e diversidade.  

Língua Portuguesa: 
Conteúdos e 

Métodos 
 

60h  

Definindo letramento: modelos, mitos e metáforas. 
Conhecer os processos de letramento, modos de 
ensinar a decodificação e a codificação da 
linguagem escrita. As variedades linguísticas do 
português falado. Práticas e eventos do letramento. 
A fala e a escrita no letramento. Contexto 
educacional para o desenvolvimento do letramento. 
Letramento: diferentes vozes, gêneros e 
identidades. Estudo das práticas letradas não 
escolares e de seus respectivos modos de 
circulação. As práticas de letramento no mundo 
adulto. Letramento como instrumento de poder.   O 
ensino de literatura e linguagem. 

Alfabetização e 
Letramento: 
Métodos e 

Perspectivas 

60h  

Abordagem de temas ligados à alfabetização numa 
perspectiva crítica e atual. Discussão de textos 
voltados para aspectos atuais da alfabetização 
escolar: a importância da leitura e da escrita, o 
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 pseudo dilema alfabetização versus construtivismo-
interacionista. Questionamento acerca das 
possibilidades e limites do processo de leitura e da 
escrita no cotidiano de nosso sistema educacional.   

Fundamentos de 
Educação Infantil 

 
60h 

Conceito de infância. Correntes direcionadas à 
compreensão do comportamento da criança: 
enfoques psicológicos e filosóficos. Práticas 
pedagógicas para o trabalho com a criança de 0 
(zero) a 6 (seis) anos. Funções da pré‐escola, o 
espaço e o ambiente no cotidiano da Educação 
Infantil. O perfil do profissional da Educação Infantil. 

Política Educ. 
Brasileira e Direitos 

Humanos 
Fundamentais 

 

60h 

A disciplina discute a educação como prática social 
regulada pelo Estado e objeto, portanto, das ações 
deste com vistas a realização de um projeto de 
sociedade. Para tanto, serão desenvolvidos estudos 
sobre: a articulação do Estado com as Políticas 
Públicas e com a Educação; os fundamentos que 
permearam a ação das agências multilaterais e seu 
impacto na formulação das políticas educacionais; e 
a normatização da educação no Brasil 
contemporâneo. Os direitos humanos fundamentais. 
A educação como direito fundamental.   

Multiculturalismo e 
Diversidades Étnico-
Racial, de Gênero, 
Sexual, Religiosa e 
de Faixa Geracional 
 

60h  

A diversidade como constituinte da condição 
humana. Diversidade e questões de gênero. A 
cultura como universo simbólico que caracteriza os 
diferentes grupos humanos. A diversidade étnico-
racial com ênfase nas histórias e culturas dos povos 
indígenas e africanos. A diversidade na formação da 
cultura brasileira. A diversidade social e as 
desigualdades econômicas. As abordagens de 
gênero sexual na escola. A tolerância e o respeito às 
diversas faixas geracionais. . O combate à violência 
contra a mulher. A educação escolar como 
catalisadora e expressão das diversidades. 
 

Didática 
 

60h 

Retrospectiva histórica da Didática. O papel da 
Didática na formação de educadores. Abordagens 
Alternativas para o ensino da Didática. Tendências 
pedagógicas na prática escolar. O planejamento da 
ação didática. 

Matemática: 
Conteúdos e 

Métodos 
 

60h  

Fundamentação do Ensino da Matemática: História 
da Matemática. Proposta curricular do ensino da 
Matemática. Construção do número pela criança de 
0 a 6 anos. Educação Matemática. Estratégias de 
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ensino. Materiais didáticos. 

 
 

Sociologia e 
Antropologia da 

Educação 
 
 

60h  

Estudos socioculturais  da  escola,  dos  sistemas  
escolares,  do  processo educativo e de seus 
agentes, e experiências em educação não formal ou 
escolar, incluindo o exame das relações entre a 
educação e a sociedade e as relações entre a 
educação, a cultura, as ideologias, as instituições 
políticas, os sistemas de dominação e a construção 
de práticas de resistência e emancipação. 

 
 
 
Estrutura e 
Funcionamento da 
Educação  
 

 
 
 
 
60h  

 

 

Estudo da organização da educação brasileira: 
dimensões históricas, políticas, sociais, econômicas 
e educacionais. Educação e Desenvolvimento. A 
Constituição de 1988 e os movimentos sociais e 
sindicais. O Estatuto da Criança e do Adolescente. 
O significado da Lei de Diretrizes e Bases da 
educação nacional e as reformas educacionais.   

 

2. Para o curso de Licenciatura em Psicologia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

HISTÓRICOS E 

EPISTEMOLÓGICOS 

DA PSICOLOGIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60h 

História da Psicologia: bases filosóficas, 

epistemológicas e sociais. Psicologia como 

ciência. Modelos, teorias e escolas: 

estruturalismo, funcionalismo, gestalt, 

behaviorismo, psicanálise, humanismo e 

cognitivismo. Perspectivas Psicossociais 

contemporâneas. Ser humano como objeto de 

estudo biopsicossocial. Campo de atuação e 

prática da Psicologia nos diferentes âmbitos de 

atuação. Ética na profissão. O pensar 

psicológico dentro de cada pressuposto 

teórico. A integração da Psicologia com outras 
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áreas de formação. O Código de Ética do 

Psicólogo. 

 
 
 

Metodologia da 
Pesquisa 
 
 

 
 
 
60h 

O papel da ciência. Tipos de conhecimento. 

Método e técnica. Trabalhos acadêmicos: 

tipos, características e composição estrutural. 

O projeto de pesquisa experimental e não 

experimental. Pesquisa qualitativa e 

quantitativa. Relatório de pesquisa. Estilo de 

redação. Referências bibliográficas. 

Apresentação gráfica. Normas da ABNT. 

 
 

Leitura e Produção 
de Textos 

 
 

 
 
 
60h 

Tipos e Gêneros Textuais. Coesão e 

Coerência Textual. A estrutura argumentativa. 

Prática  de Leitura e Produção de Textos. 

Tópicos Gramaticais da Língua Portuguesa. 

 
 
 

Genética Humana 
 
 

 
 
 

60h 

Estudo das bases moleculares, 

cromossômicas e citológicas. Fundamentos de 

Embriologia. Fenótipo. DNA. Genética 

evolutiva. Métodos de investigação. Genes 

versus ambiente. Hereditariedade. Mitose. 

Meiose. Variabilidade genética. Manipulação 

genética. Síndromes. Genética do 

comportamento humano. Aspectos jurídicos e 

morais sobre a genética.  

 

 
 
 
 
 
 

Neuroanatomia   
 

 
 
 
 
 
 
60h 

 
 

Conceitos básicos de Anatomia dos Sistemas 

e Neuroanatomia. Anatomia macroscópica da 

medula espinhal e seus envoltórios. Anatomia 

macroscópica do tronco encefálico. Formação 
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reticular. Nervos cranianos. Núcleos dos 

nervos cranianos. Conexões dos núcleos dos 

nervos cranianos.  

 

 
 
 
 

Filosofia 

    
 
 
 
   60h 

Análise da Filosofia enquanto discurso 

racional. Diferenciação e historicidade da 

Filosofia, da Arte, da Religião e da Ciência. A 

Filosofia e sua inserção na 

contemporaneidade. As perspectivas 

filosóficas e a racionalidade do homem e o 

meio em que vive. Filosofia e os Direitos 

Humanos fundamentais.  

 

 
 
 
 
 

Estatística Aplicada 
a Psicologia 

 
 
 
 
 
 
60h 

Conceitos básicos de estatística. Métodos 

quantitativos. Organização e descrição de 

dados. Técnicas de coleta de dados. 

Estatística descritiva. Modelos probabilísticos: 

noções de probabilidade e distribuições de 

probabilidade (distribuição normal). 

Amostragem. Estimação. Teste de Hipóteses: 

paramétricos e não paramétricos. Análise de 

Variância. Correlação e Regressão Linear. 

Medidas de tendência central. A estatística na 

pesquisa em Psicologia. Princípios de 

Bioestatística.  

Ética e Legislação 
Profissional em 

Psicologia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fundamentos de Ética e Moral. Discussão e 

reflexão acerca da ética como valor de conduta 

na sociedade e no exercício profissional. A 

construção cultural de valores. A natureza e os 

fundamentos da ética profissional. As 
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 60h disposições que regulamentam a profissão de 

Psicólogo. O Código de Ética do Psicólogo.  

 
 
 
 

Psicologia do 
Desenvolvimento 

Infantil 

 
  60h 

Conceitos e etapas do ciclo vital infantil: 

concepção, gestação, nascimento e infância. 

Métodos e teorias sobre o Desenvolvimento 

psicossocial, moral, afetivo, cognitivo, físico e 

motor. Desenvolvimento típico e atípico. O 

papel da família e da sociedade no 

desenvolvimento infantil. Teoria Ecológica. 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A 

importância do brincar. 

 
 

Psiconeurofisiologia 

 60h  Neurobiologia aplicada à Neuropsicologia: O 

sistema nervoso; o tecido nervoso (neurônios 

e células da glia); Sinapses (química e 

elétrica); Neurotransmissores e sua 

importância nas funções mentais; função, 

organização e estrutura do sistema nervoso e 

da fisiologia do corpo humano. O Córtex 

Cerebral. Neurobiologia das Funções Mentais: 

Memória, Emoção, Linguagem, Funções 

Executivas. O ciclo vigília-sono. O controle 

motor. Introdução à Avaliação 

Neuropsicológica. O sistema endócrino: 

hormônios e sua relação com a Função 

Mental. Regulação neuroendócrina da Função 

Sexual. 

Processos 
Psicológicos 

Básicos 

  
 60h 

O processamento da informação: 

representações mentais, imagens e palavras, 

redes e esquemas, conhecimento declarativo 
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e procedural. As funções cognitivas, suas 

características, conceitos, teorias e alterações: 

Atenção, Consciência, Senso-percepção, 

Linguagem e sistemas de Memória. As 

funções cognitivas, suas características, 

conceitos, teorias e alterações: Inteligência, 

Raciocínio, Tomada de Decisão, Resolução de 

Problemas. Apresentação dos processos 

motivacionais e emocionais do 

comportamento. Motivação: teorias, 

conceituação, comportamento motivado. 

Emoção: teorias, definição, razão e emoção. 

Criatividade. O ciclo da resposta sexual. A 

Depressão.  
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ANEXO III – FICHA DE AVALIAÇÃO 

Professor:            

Curso:            

Disciplina:             

Aspecto avaliado Observações 
Nota 

atribuída 

Sistematização e 
lógica na 

apresentação 

 

 

 

 

Domínio do 
Conteúdo 

 

 

 

 

Clareza de 
comunicação e 
fluência verbal 

 

 

 

 

Utilização e 
adequação de 

recursos de ensino 

  

Postura 

  

Pontuação por publicação  

Pontuação final  

 

 

        
Avaliador  
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ANEXO IV – CRONOGRAMA 

 

 
DATA 

 
EVENTO 

09 de maio de 2019 Publicação do edital 

10 a 21 de maio de 2019 Inscrições 

22 a 28 de maio Análise da documentação e currículo 

03, 04, 05 e 06 
Apresentações dos candidatos para apresentação da 

aula 

12 de junho de 2019 Divulgação dos resultados 

Até 21 de junho de 2019 
Comparecimento dos candidatos com entrega de 

documentação 
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ANEXO IV – DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 

➢ CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

➢ Cópia da CTPS - Página da Foto, Qualificação Civil, Último Contrato de Trabalho 

e Contribuições Sindicais. 

➢ 02 fotos 3x4 em com fundo branco. 

➢ Exame Médico Admissional. 

➢ 01 Cópia da Carteira de Identidade - frente e verso. 

➢ 01 Cópia do CPF. 

➢ 01 Cópia do Comprovante de Residência Atual (máximo 3 meses), (luz, gás, 

água ou telefone) em nome do próprio, dos pais ou do cônjuge, apresentando 

certidão de casamento ou nascimento. 

➢ 01 Cópia do Título de Eleitor e Comprovante da Última Votação (caso não 

possua, retire no site:  

http://www.tse.gov.br/certidaoquitacao/emissaoCertidaoQuitacao.do) 

➢ 01 Cópia do PIS ou PASEP (ou último extrato do FGTS). 

➢ 01 Cópia do Certificado de Reservista frente e verso. 

➢ 01 Cópia do Registro Profissional (para profissionais liberais). 

➢ 01 Cópia da Certidão Casamento ou União Estável. 

➢ 01 Cópia do Comprovante Atual de Recolhimento de Contribuição Sindical (caso 

possua). 

➢ 01 Cópia do Cartão Magnético bancário. 

➢ 01 Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos de até 14 anos. 

 

http://www.tse.gov.br/certidaoquitacao/emissaoCertidaoQuitacao.do)

