
     

                       EDITAL NÚMERO: 01/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Diamantina MG, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, torna público o Edital de Inscrições/Cadastramento, para 

transferência de 369 (trezentos e sessenta e nove), terrenos populares, destinados 

exclusivamente à construção de unidades habitacionais, comerciais e institucionais, 

localizados no loteamento denominado “Sebastião Teodoro Machado”, no Bairro 

Prata, neste Município, distribuídos nas Quadras A,  B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 

O, P, Q, R, S, a quem for selecionado nos termos da Lei 4.070, sancionada em 19 de 

Dezembro de 2019, lotes voltados exclusivamente para famílias de  baixa renda, 

conforme disposto na Lei acima, bem como na tabela de lotes que faz parte integrante 

deste Edital. 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1 Considerando que o Loteamento “Sebastião Teodoro Machado”, encontra-se 

localizado em Zona Especial de Interesse Social, fica autorizado o Município de 

Diamantina MG, a vender o metro quadrado (m2) de cada terreno popular pelo valor 

de R$ 59,62 (cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos). 

1.2. A seleção/Cadastramento de beneficiados para a compra dos terrenos populares do 

Loteamento em epígrafe, serão feitas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social por meio dos editais de seleção e de chamamento expedidos pelo Município para 

este fim. 

1.3. O Loteamento Sebastião Teodoro Machado, será destinado a famílias com renda 

bruta familiar mensal limitada a 02 (dois) salários mínimos, incluindo-se a família 

unipessoal. 

I – Os beneficiários no ato da seleção/cadastro deverá apresentar cédula de identidade 

ou carteira expedida pelos comandos Militares ou pelas Secretarias de Segurança 

Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares, Órgãos 

fiscalizadores de exercício profissional ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 



Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação – modelo novo, Passaporte (no 

prazo de validade). 

II – Comprovante de residência no nome do titular do cadastro, tais como: faturas de 

água, energia elétrica, telefone residencial ou condomínio, recibo de aluguel, contrato de 

locação firmado há no mínimo 03 (três) meses antes da data do recadastramento ou da 

inscrição ou declaração do proprietário do imóvel com firma reconhecida àquele tempo. 

IV – Comprovante de tempo de moradia no nome do(a) titular do cadastro, ou no de seu 

(sua) cônjuge ou companheiro(a): faturas de água, energia elétrica, telefone residencial 

ou condomínio, recibo de aluguel emitido por imobiliária, catão de vacina, carteira de 

trabalho, cartão do SUS, histórico escolar de filho(s), contratos de locação firmados há 

no mínimo 3(três) meses antes da data do recadastramento ou da inscrição, declaração 

do proprietário do imóvel, com firma  reconhecida aquele tempo, e outros documentos 

comprobatórios que atestem a moradia de no mínimo 5 (cinco) anos ininterruptos no 

Município de Diamantina. 

 

1.4. Poderão habilitar-se para a compra de terrenos populares no mencionado 

Loteamento os candidatos que preencham as seguintes condições: 

I – Estiverem inscritos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, obedecendo-

se a seguinte ordem: 

a) Os inscritos através dos editais expedidos pelo Município para este fim. 

 

b) As novas inscrições que vierem a ser realizadas, na hipótese de haver lotes 

remanescentes das inscrições constantes na alínea “a”, do inciso I, do artigo 7º da 

Lei 4.070 de 19 de dezembro de 2019. 

 

c) Será permitida somente a aquisição de (01) um lote por unidade familiar, obedecida 

a ordem de seleção. 

 

d) Caso sorteado e comprovada a quitação do lote fica autorizada a venda, pelo 

adquirente, somente após 20 anos, no mínimo, sendo que todos os imóveis serão 

gravados com cláusula de inalienabilidade e intransmissibilidade. 

1.5 – A destinação dos terrenos populares será realizada de acordo com os seguintes 

percentuais, tendo em vista as condições do relevo geográfico do Loteamento: 



a) - 5% (cinco por cento) dos terrenos populares do Loteamento, preferencialmente 

localizados nas quadras C e D, é reservado às pessoas com deficiência, nos termos do 

item 5.3 da Portaria nº 595/2013, do Ministério das Cidades; 

b) - 3% (três por cento) dos terrenos populares é reservado aos idosos, nos termos do 

artigo 38, inciso II, da Lei Federal 10.741, de 1º de outubro de 2003; 

c) – 21% (vinte e um por cento) dos terrenos populares serão reservados aos servidores 

efetivos da Prefeitura Municipal de Diamantina, seguindo os mesmos critérios de seleção 

da Lei 4.070 de 19 de dezembro de 2019; 

d) 71% (setenta e um por cento) dos terrenos populares restantes serão reservados às 

demais pessoas cadastradas e habilitadas nos termos do artigo 7º da Lei 4.070 de 19 de 

dezembro de 2019. 

1.6 - As famílias interessadas, não poderão possuir imóvel em nome de qualquer ente da 

unidade familiar, devendo apresentar certidão negativa do Registro de Imóveis e declaração, 

com firma reconhecida, sob as penas da Lei, atestando que o imóvel em questão será o 

primeiro imóvel residencial por ele adquirido. 

I – Não ter sido beneficiário em programas habitacionais no âmbito municipal, estadual 

ou federal. 

II – Comprovar moradia no Município de Diamantina há, no mínimo, 5 (cinco) anos.  

OS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS EDITAIS OBEDECERÃO A SEGUINTE ORDEM: 

I – unidade familiar que tenha alguma pessoa com microcefalia/doenças crônicas; 

II – morador de área de risco ou de remoção; 

III – ter deficiência ou existir, no núcleo familiar, alguma pessoa com deficiência; 

IV – ser idoso ou existir, no núcleo familiar, alguma pessoa idosa; 

V – família com mulheres responsáveis pela unidade familiar, conforme declaração no 

Cadastro Único; 

VI – Unidade familiar que seja composta por filhos (crianças e adolescentes de 0 a 16 

anos., três ou mais filhos;  

VII – Unidade familiar que seja composta por filhos (criança e adolescentes) de 0 a 16 

anos, até dois filhos. 



VIII – O Registro dos imóveis, preferencialmente se dará em nome da cônjuge virago, 

com o objetivo de garantir a segurança das crianças e adolescentes.  

1.7 – Os lotes a seguir relacionados permanecerão sob a propriedade do Município de 

Diamantina, designados a implantação de equipamentos urbanos e institucionais os 

quais não fazem parte do cadastro e sorteio. 

a) Área Institucional 01 

b) Área Institucional 02 

c) Área Institucional 03 

d) Área Institucional 04 

e) Área Institucional 05 

f) Área Institucional 06 

g) Praça 01 

h) Praça 02 

i) Praça   03 

j) Áreas de Preservação Permanente e Área Verde. 

I – Não farão parte do objeto do edital os lotes a seguir: lote 1 quadra K, lotes 8 e 17 

quadra B, lotes 24 e 51 quadra C, lotes 29 e 56 quadra D, lote 10 quadra F, lote 7 quadra 

Q, lote 1 quadra R, ficando o Município de Diamantina MG, autorizado a leiloar os 

mencionados lotes, somente para fins comerciais, a preço atualizado de mercado, 

conforme edital a ser publicado. 

      II - Até a entrega dos terrenos populares de que trata a Lei 4.070 de 19 de dezembro de 

2019, a cada beneficiário não incidirá qualquer tributo municipal. 

1.8 – DAS INSCRIÇÕES/CADASTRAMENTO:  

As Inscrições/Cadastramento das famílias interessadas, serão realizadas no 

período de 06/03/2020 (sexta-feira) a 06/04/2020 (segunda-feira), no horário de 8:00 

às 17:00 horas, no Mercado Municipal, sito na Praça Barão de Guaicui, Bairro 

Centro – Diamantina MG.  

A distribuição dos lotes, será feita por sorteio, sendo a modalidade de pagamento via 

boleto bancário/ via orientações da Secretaria Municipal da Fazenda do Município de 

Diamantina.  



No recebimento das inscrições, os candidatos deverão obrigatoriamente: 

I – Fazer cadastro na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

II – juntar documento com fotografia; 

III – comprovar os rendimento da família beneficiária; 

IV – comprovar residência no Município; 

V – comprovar que não possui imóvel em nome próprio. 

VI -  estar cadastrado no CADÚNICO. 

1.9  - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

I – Os lotes transferidos pelo Município ficam isentos de Impostos de Transmissão de 

Bens Imóveis – ITBI; 

II – Os candidatos que não forem selecionados dentro dos percentuais previstos nos 

incisos I e II do parágrafo 3º deste artigo participarão do processo de seleção dos 

candidatos de que trata o inciso III (se for o caso) e IV do mesmo parágrafo da Lei 4.070 

de 19 de dezembro de 2019; 

III – Os candidatos que não forem selecionados dentro do percentual previsto no inciso 

III do parágrafo 3º deste artigo 6º, da Lei 4.070 de 19 de dezembro de 2019, participarão 

do processo de seleção dos candidatos de que trata o inciso IV do mesmo parágrafo. 

IV – Quando ficar constatado que a pessoa que se encontrava cadastrada perante a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social até a data de entrada em vigor desta 

Lei e falecida, o direito ao cadastramento passará ao (à) ou herdeiros diretos. 

 A comprovação deverá ser feita por meio de Certidão de casamento, declaração de 

união estável, certidão de nascimento, inventário e outros capazes de fazer a necessária 

prova. 

V- Caso o número de inscritos não atinja o número de lotes do Loteamento, a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social abrirá prazo para o recebimento de novas 

inscrições e seleção por meio de edital a ser publicado na imprensa local, no mural de 

publicações oficiais do Centro Administrativo e no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Diamantina, obedecidos os critérios estabelecidos nesta Lei. 

VI – Dentre os candidatos inscritos decorrentes do artigo 7º, da Lei 4.070 de 19 de 

dezembro de 2019, inciso I alíneas “a” e “b” deverá ser observado o disposto no 6º desta 

Lei. 



Em havendo número maior de inscritos do que lotes disponíveis será realizado sorteio 

de 500 pessoas, das quais as primeiras 369 pessoas, em ordem de classificação, 

poderão ser classificadas para participar do processo de compra, com respetivos 

suplentes. 

VII – Os candidatos selecionados deverão, obrigatoriamente, comparecer à 

Financiadora, conforme edital, no prazo de 10 dias úteis após a divulgação da lista dos 

beneficiários para avaliação documental quanto ao financiamento dos lotes. 

VIII – Após Processo classificatório, os lotes e Quadras serão sorteados entre os 

beneficiários contemplados. 

IX – O Município de Diamantina disponibilizará um projeto arquitetônico modelo, pré-

aprovado, sem custo para os adquirentes dos terrenos sociais de fins habitacionais. 

X – Os beneficiários selecionados somente serão descartados após 03 (três) tentativas 

formais de convocação. 

XI – Faz parte integrante deste Edital os Anexos ( I –  Declaração de Renda); II – 

(Declaração de União Estável); III – (Dados para Cadastro/Instrumental para visita 

domiciliar/parecer técnico); IV Ficha  de Inscrição; V- (comprovante de atualização do 

Cadastro Único  (Cadúnico); VI – relação de documentos necessários:  

1.10 – Fazem parte deste edital os anexos mencionados, com todas suas cláusulas, 

obrigações e responsabilidades, notadamente os casos de rescisão do benefício e 

multas.  

1.11 – Dos Casos Omissos – Havendo dúvida ou divergência de interpretação, a Lei 

8666/93 será aplicada, no que couber. 

Os itens deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 

que lhes disserem respeito. 

 

Diamantina. 05 de março de 2020. 

 

Maria do Carmo Ferreira da Silva – Cacá 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Diamantina 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

     Diretoria de Execução das Políticas Municipais do SUAS,  

Proteção Básica e Proteção Especial 

suas@diamantina.mg.gov.br 

Data: _____/______/_________                                         FICHA DE INSCRIÇÃO Nº: _______________ 

 

LOTEAMENTO SEBASTIAO TEODORO MACHADO 

Nome: __________________________________________________________________________________ 

Est. Civil: (  ) Solteiro (a)  Casado (a)   (  ) Divorciado (a)   (  ) União Estável 

CPF:___________________________ RG:_________________________ NIS:________________________ 

Data de Nascimento: ________________ Tel.: ____________________ Bolsa Família: ( ) Sim  Valor_______ 

(  ) Não   (  ) Bloqueado    Outro:_______________________ email: ___________________________________ 

Conjuje: _________________________________________________________________________________ 

CPF:___________________________ RG:_________________________ NIS:________________________ 

Data de Nascimento: ________________ Tel.: ____________________ email: _________________________ 

Endereço:________________________________________________________________________________ 

Ponto de Referencia:__________________________ Tempo de moradia no imóvel:_____________________ 

Tempo de moradia no município: ____________________ 

Condição do Imóvel: (  ) Próprio  (  ) Cedido   (  ) Alugado  (  ) Coabitada   (  )Financiada 

Valor do aluguel/financiamento:_________________________ 

Ocupação: (  ) Carteira Assinada  (  ) Servidor Público  (  ) Autonomo   (  ) Aposentado/Pensionista (  ) 

Empreendedor  (  ) Desempregado 

Renda Familiar: ___________________________ 

Valor médio das despesas: 

Água: __________________    Luz: _______________ Alimentação _________________ Aluguel: ________________ 

Medicamentos ___________________ Gás ____________________   

Situação do Imóvel: Cômodos: (  ) Sala (  ) Quarto (  ) Cozinha (   ) Banheiro (  ) Área 

É ou possui idoso residente no imóvel? (  ) Sim Não 

É ou possui portador de necessidades especiais residente no imóvel? (  ) sim  (  ) Não 

Recebe Benefício de Prestação Continuada - BPC? (  ) Sim  (  ) Não 

_________________________________                                                             _________________________________ 

Assinatura do Entrevistado                                                                                           Assinatura do Entrevistador 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comprovante de Inscrição 

Nome: __________________________________________________________________________________________ 

Data: _____/_______/___________                                                         ______________________________ 

                                                                                                                          Assinatura do Entrevistador 

tel:________________________
tel:________________________


Prefeitura Municipal de Diamantina 
Secretaria de Desenvolvimento Social 

Diretoria de Execução das Políticas Municipais do SUAS,  
Proteção Básica e Proteção Especial 

suas@diamantina.mg.gov.br 

Rua da Glória, 132, Centro, Diamantina – MG     Tel.: 3531- 9284 

 Diamantina, MG -  Data: ____/____/____ 

Dados para Cadastro – Loteamento Sebastião Teodoro  Machado 

 

Nome:_______________________________________________________________________________________________ 

Et. Civil: ( ) Solteiro (a)  (  ) Casado(a)  (  ) Divorciado  (  ) União Estável 

Cônjuge: ____________________________________________________________________________________________ 

CPF: ____________________________    RG:_____________________     NIS:__________________  Idade:___________ 

Tel: _________________   Bolsa Família: (  ) Sim   Valor: _________   (  ) Não   (  ) Bloqueado  (  ) Outro_____________ 

Endereço: __________________________________________________________________________________________ 

Tempo de Moradia no imóvel: ________________________ Tempo de Moradia no bairro: ________________________ 

Condição do Imóvel: (  ) Próprio  (Informar documento de posse)______________________________________________ 

(  )Cedido (Informar documento de cessão)_______________________________________________________________ 

(  )Alugado – Nome do Proprietário: _____________________________________________________________________ 

Despesas mensais: 

Ocupação _________________   Renda familiar: __________________   

Água: __________________    Luz: _______________ Alimentação _________________ Aluguel: ________________ 

Medicamentos ___________________ Gás ____________________   

Situação do Imóvel: Cômodos: (  ) Sala (  ) Quarto (  ) Cozinha (   ) Banheiro (  ) Área 

 

Composição Familiar 

 

Grau de 
Parentesco 

Nome Idade Renda Ocupação 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Piso (informar o tipo de piso): _________________________________________________________________________ 

Paredes ((informar o tipo): ____________________________________________________________________________ 



Prefeitura Municipal de Diamantina 
Secretaria de Desenvolvimento Social 

Diretoria de Execução das Políticas Municipais do SUAS,  
Proteção Básica e Proteção Especial 

suas@diamantina.mg.gov.br 

Rua da Glória, 132, Centro, Diamantina – MG     Tel.: 3531- 9284 

Telhado ((informar o tipo): ____________________________________________________________________________ 

Banheiro (informar condição): __________________________________________________________________________ 

Observações: _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Entrevistado 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Entrevistador 

 

Parecer Técnico: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Técnico 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE RENDA INFORMAL 

 

Eu,_____________________________________________________________, 

inscrito sob o CPF nº:_____________________________, portador do RG 

nº:________________________, declaro para os devidos fins que realizo atividade 

de __________________________________, com renda informal mensal de 

R$___________ (___________________________________________________).  

Por ser expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pelas declarações 

acima sob as penas da lei e assumo a presente declaração para que produza seus 

efeitos legais. 

 

Diamantina, ______ de __________________ de 20________. 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Declarante 



1) Reconhecer firma dos declarantes. 

2) Dispõe o Artigo 299 do Código Penal Brasileiro: “Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração  falsa ou diversa da que devia ser escrita,  com o  fim de prejudicar 

direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre  fato juridicamente relevante: Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) 

anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.”  

 

DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

 
 ___________________________________________________, _______________, _________________, 
                                   nome completo                                                                                                       nacionalidade                                  estado civil 

 Carteira de Identidade nº ___________________, emitida por ____________,  C.P.F nº 

___________________, e __________________________________________________________, 
                                                                                                                                                          nome completo 

_________________, _________________, Carteira de Identidade nº ______________, 
       nacionalidade                                       estado civil 

emitida por____________, C.P.F. nº _________________, ambos domiciliados no seguinte endereço: 

_______________________________________________________________,  n° ______________,  
                                                                logradouro 

_______________________________________, cidade de  __________________________________- MG, 

             bairro/distrito 

CEP________________, juridicamente capazes, declaramos, sob   as   penas   da   Lei,   que   convivemos   

em  união   estável,  de natureza familiar, pública e duradoura, nos termos dos artigos 1.723 e seguintes do 

Código Civil Brasileiro, Título III – “Da União Estável”. 

Declaramos, ainda, que estamos cientes das penas previstas no Art. 299 do Código Penal Brasileiro, 

caso seja comprovada a falsidade nesta declaração. 

 

Local  e data : _________________________________, _____ de _________________ de _______. 

 

 

_________________________________________        ______________________________________ 

        Assinatura do 1º Declarante                                            Assinatura do 2º Declarante 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 _________________________________________        _____________________________________ 

Nome:__________________________________            Nome:_________________________________ 

   RG:______________ CPF:____________                       RG:______________ CPF:________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Atualização Cadastro Único 

 
 

Nome do R. F: 
_____________________________________________ 
 
NIS: _____________________________________ 
 
Cônjuge: 
____________________________________________ 
 
Nº de Dependentes: ______   Renda R$___________ 
 
Observações:__________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________ 

Assinatura do Entrevistador 

 
Atualização Cadastro Único 

 
 

Nome do R. F: 
_____________________________________________ 
 
NIS: _____________________________________ 
 
Cônjuge: 
______________________________________________ 
 
Nº de Dependentes: ______  Renda R$_____________ 
 
Observações:__________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 

_____________________________________________ 

Assinatura do Entrevistador 

 
 

 



 

 

 

 

 

Documentos necessários: 

 

 Identidade e CPF de todos da casa 

 Certidão de Casamento (no caso de 

solteiros ou união estável certidão de 

nascimento; 

 Certidão de Nascimento dos filhos 

menores de 18 anos 

 Comprovante de residência 

 Cartão do Bolsa Família 

 Carteira de Trabalho de todos os 

maiores de 16 anos 

 Contrato de Aluguel ou Declaração de 

Cessão de Imóvel; 

Observação: É obrigatória a apresentação 

de TODOS OS DOCUMENTOS. 

NO ATO DA INSCRIÇÃO, O 

CANDIDATO DEVERÁ ESTAR COM OS 

DOCUMENTOS ORIGINAIS, E CÓPIA DE 

CADA UM DESTES. 

Documentos necessários: 

 

 Identidade e CPF de todos da casa 

 Certidão de Casamento (no caso de 

solteiros ou união estável certidão de 

nascimento; 

 Certidão de Nascimento dos filhos 

menores de 18 anos 

 Comprovante de residência 

 Cartão do Bolsa Família 

 Carteira de Trabalho de todos os 

maiores de 16 anos 

 Contrato de Aluguel ou Declaração de 

Cessão de Imóvel; 

Observação: É obrigatória a apresentação 

de TODOS OS DOCUMENTOS. 

NO ATO DA INSCRIÇÃO, O 

CANDIDATO DEVERÁ ESTAR COM OS 

DOCUMENTOS ORIGINAIS, E CÓPIA DE 

CADA UM DESTES. 

Documentos necessários: 

 

 Identidade e CPF de todos da casa 

 Certidão de Casamento (no caso de 

solteiros ou união estável certidão de 

nascimento; 

 Certidão de Nascimento dos filhos 

menores de 18 anos 

 Comprovante de residência 

 Cartão do Bolsa Família 

 Carteira de Trabalho de todos os 

maiores de 16 anos 

 Contrato de Aluguel ou Declaração de 

Cessão de Imóvel; 

Observação: É obrigatória a apresentação 

de TODOS OS DOCUMENTOS. 

NO ATO DA INSCRIÇÃO, O 

CANDIDATO DEVERÁ ESTAR COM OS 

DOCUMENTOS ORIGINAIS, E CÓPIA 

DE CADA UM DESTES. 


