
 

 
 

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2017 

 

AVISO Nº 16 – EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO – AOS CANDIDATOS AO CARGO DE ALUNO 
APRENDIZ – 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 das 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 
10.2 do edital de abertura do Concurso Público nº 004/2017: 

 

 Cédula de Identidade – RG 

 CPF 

 PIS/PASEP 

 Título de Eleitor (com comprovante de voto na última eleição ou justificativa) 

 Certificado Militar (Certificado de Dispensa de Incorporação ou Reservista) 

 Comprovante de escolaridade (Ensino Médio) 

 Não tenha impedimento para abertura de conta no Banco do Brasil 

 Comprovante de Endereço (conta de luz/telefone, de preferência com CEP) 

 Certidão de Casamento ou de União estável 

 Certidão de Nascimento dos dependentes 

 CPF dos dependentes, inclusive dos filhos de qualquer idade 

 Carteira de Vacinação dos dependentes (com idade de 0 a 5 anos) 

 CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) 

 Atestado de antecedentes atualizado – dentro dos últimos três meses 

 1 foto 3X4 

 Cartão Nacional do SUS do titular e dependentes 

 

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 
10.3 do Edital 004/2017. 

 

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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