
 

 
 

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM 
CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2017 

 
AVISO Nº 21 – EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO – AOS CANDIDATOS AO CARGO DE AGENTE DE 

SERVIÇOS DE OPERAÇÃO – SOMENTE OS APTOS NA AVALIAÇÃO MÉDICA 

 

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, no uso de suas atribuições legais, por meio da empresa 
RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais EIRELI – EPP, comunica que, em razão da exigências legais 
previstas na legislação relativa ao eSocial, para a contratação do candidato APTO na Avaliação Médica, será 
obrigatória a apresentação dos seguintes itens (original e uma cópia simples), além dos previstos no item 12.3 do 
edital de abertura do Concurso Público nº 003/2017: 

 

 1 foto 3X4 recente;     

 Cédula de Identidade – RG; 

 CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social - (baixa somente após confirmação da CPTM); 

 CPF (caso não possua, providenciar junto ao Banco do Brasil, Receita Federal ou Caixa Econômica Federal); 

 PIS/PASEP; 

 Conta Corrente em uma Agência do Banco do Brasil S.A.; 
 Título de Eleitor (com comprovante de voto na última eleição (1º e 2º turno) ou justificativa). Caso não possua, 

apresentar Certidão que está quite com o Serviço Eleitoral no site: www.tse.jus.br; 

 Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação/Reservista. Caso não possua, 
apresentar certidão que está quite com o Serviço Militar; 

 Comprovante de escolaridade exigido para o cargo (Certificado de Instituição de Ensino reconhecido pelo MEC); 

 Comprovante de Residência atualizado (conta de luz/telefone/gás/comprovante bancário, de preferência com CEP); 

 Cartão Nacional do SUS do candidato; 

 Atestado de antecedentes criminais atualizado – dentro dos últimos três meses (site: www.ssp.gov.br); 

 Declaração de: Imposto de Renda (completa) ou de Bens do ano corrente (se declarou). 

 Documentos específicos para inclusão de dependentes/ beneficiários, caso haja, conforme segue: 

DOCUMENTOS PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTES/ BENEFICIÁRIOS 

Cônjuge Certidão de casamento Cartão do SUS CPF RG --- 

Companheiro(a) 
União Estável (emitida em 
cartório) 

Cartão do SUS CPF RG --- 

*Filho(a) Certidão de nascimento Cartão do SUS CPF RG 
Carteira de vacinação do menor de 5 
anos de idade 

*Enteado(a) Certidão de nascimento Cartão do SUS CPF RG 
Carteira de vacinação do menor de 5 
anos de idade 

Tutelado(a),  Adotado(a) 
Certidão de nascimento 
(documento que comprove a 
tutela ou adoção) 

Cartão do SUS CPF RG 
Carteira de vacinação do menor de 5 
anos de idade 

 

* Solteiros(as) até 21 anos 11 meses e 29 dias, estendendo-se até 24 anos 11 meses e 29 dias, se universitários. 

 

Os candidatos APTOS na Etapa de Avaliação Médica deverão retirar no dia 8 de novembro de 2017, no 
SENAI/CPTM, no horário das 09h00 às 17h00, na Av. Raimundo Pereira de Magalhães, nº 1.000 – Vila 
Anastácio – Lapa (próximo à CLINICA ALLMED) as informações sobre local/ endereço e horário para 
entrega dos documentos acima exigidos. 

 
O candidato que, por qualquer motivo, deixar de apresentar um ou mais itens exigidos para sua admissão 
ou não consolidar o processo de admissão, na data estabelecida pela CPTM, não mais será admitido, 
sendo desconsiderada a sua participação no Concurso para todos os efeitos, conforme item 8.2 do Edital 
003/2017. 

 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com Vera/ Valdino por telefone: (011) 3117-7415 / 3117-7413. 

 
Para que não alegue desconhecimento, este aviso está publicado no site www.rboconcursos.com.br  
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