
 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA  
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGO EFETIVO 
DE PROFESSOR PARA A CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR  

 
DOCUMENTAÇÃO A SER APRESENTADA POR OCASIÃO DA POSSE 

 
Documentos exigidos para a posse (a não apresentação devida é impeditivo para a posse) 
- Apresentar o original e duas cópias 
a) Documento de identidade (no caso de estrangeiro, documento que ateste estar em situação regular 
no País); 
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF), em situação regular;  
c) Título de Eleitor e comprovantes de votação da última eleição, se brasileiro;  
d) Certificado de Reservista, quando for o caso; 
e) Declaração de bens ou valores atualizada (ou última declaração de imposto de renda);  
f) Diploma ou Certificado de Conclusão, e Título (quando for o caso) do(s) curso(s) exigido(s) para o 
cargo, reconhecidos como válidos pelo ITA conforme a legislação vigente;  
g) Declaração negativa de incompatibilização para investidura em cargo (a ser preenchida no setor no 
dia da posse);  
h) Declaração negativa de acumulação de cargo ou função pública, exceto os casos permitidos pela 
Constituição Federal (a ser preenchida no setor no dia da posse);  
i) Declaração negativa de acumulação de proventos e vencimentos ou opção de vencimentos se for 
servidor aposentado em órgão público (a ser preenchida no setor no dia da posse);  
j) Declaração firmando de que não é beneficiário de seguro-desemprego (a ser preenchida no setor no 
dia da posse);  
k) Declaração firmando não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão 
público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal (a ser preenchida no setor no dia da 
posse); e 
l) Declaração autorizando diligências sobre suas atividades anteriores, se estrangeiro (a ser preenchida 
no setor no dia da posse).  
 
Outros documentos necessários para o Setor de Recursos Humanos oficializar a entrada 
em exercício da função (cadastramento, salários e benefícios etc.) - Apresentar o original 
e duas cópias 
a) 2 fotos 3x4 recentes;  
b) Banco, nº da agência e nº da conta corrente (não pode ser conta poupança);  
d) PIS/PASEP, quando for o caso;  
e) Certidão de nascimento ou de casamento do nomeado;  
f) Certidão de nascimento dos filhos, quando for o caso;  
g) Carteira de identidade e certidão de nascimento (ou casamento averbado) do companheiro(a), 
quando for o caso; e 
h) Comprovante de residência.  
 


