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Documentação necessária para a análise da CACES 

 

 

 

 

LISTA DE DOCUMENTOS: 

 Formulário de Acumulação de Vínculos – Servidor (CRIADO NO PRÓPRIO SEI PELO 

REQUERENTE); 

 Carteira de Trabalho (legível). Caso o candidato/servidor possua mais de 01 via de carteira de trabalho, 

deverá enviar todas as vias integralmente. – EM PDF; 

 Relação de vínculos do trabalhador (Documento retirado PESSOALMENTE no Ministério do 

Trabalho e Emprego - Endereço da unidade de Uberlândia: Av. Doutor Laerte Vieira Gonçalves, nº 

900, Bairro Santa Mônica.) – EM PDF; 

• Obs. 01: Este documento deve ser providenciado independente se o candidato/servidor já 

trabalhou ou não até o dia atual, seja vínculo privado e/ou público, o envio deste é obrigatório 

para todos. 

• Obs. 02: Identificado no documento algum vínculo em ‘aberto’ (sem lançamento da data de 

saída), mas que de fato está encerrado, apresentar documento que demonstre o término do 

vínculo (caso tal vínculo esteja encerrado na Carteira de Trabalho, esta comprovação é 

suficiente). 

• Obs. 03: A documentação poderá ser retirada em qualquer cidade que possua o posto de 

atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, todavia, para que a documentação possa 

ser considerada completa, esta deverá ser extraída pelo Órgão através da consulta na base de 

dados dos sistemas RAIS e CAGED. Caso o posto do Ministério do Trabalho e Emprego realize 

a consulta apenas na base do CAGED (CNIS), a documentação será considerada incompleta, 

deste modo sugerimos que o (a) candidato (a) faça a retirada do documento no Ministério do 

Trabalho e Emprego da cidade de Uberlândia. 

 

 

A DOCUMENTAÇÃO ABAIXO DEVERÁ SER INCLUÍDA NO PROCESSO 
SEI SOMENTE APÓS DESPACHO FAVORÁVEL À ALTERAÇÃO DE 

JORNADA PELAS CHEFIAS IMEDIATA E SUPERIOR. 
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 Se o candidato acumular o cargo da UFU com outro cargo ou emprego, público ou privado, deverá 

juntar declaração do local onde trabalha, assinado pelo responsável do setor de Recursos Humanos ou 

similares, datado e especificando os dias e os horários em que desempenhada esse trabalho. Por 

exemplo: Segunda e Quarta-Feira das 08h00 às 12h00. – EM PDF; 

 Na hipótese de o candidato estar cursando mestrado, doutorado ou graduação COM ou SEM bolsa 

favor juntar documento que especifique o nome da faculdade ou instituto, a especialidade – área e 

previsão de término. Se ainda estiver frequentando aulas presenciais, especificar dia e horário. Caso já 

tenha acabado, informar que está apenas na elaboração da tese. Caso receba bolsa, especificar a 

entidade cedente (CAPES, CNPq, etc). Independentemente se candidato esteja frequentando aulas 

presenciais ou não, faz-se necessário encaminhar documento que comprove tal situação, emitido pela 

instituição na qual realiza o mestrado, doutorado ou graduação. – EM PDF. 

• Obs. 04: DEVE haver total compatibilidade de horários entre os quaisquer vínculos que se 
pretende acumular, sejam eles públicos ou privados. A compatibilidade de horários deve 
levar em consideração o período mínimo de intervalo de 01 (uma) hora para alimentação e 
deslocamento entre os locais de trabalho (se forem em cidades distintas, deverá ser 
acrescentado o tempo de deslocamento entre uma cidade e outra). 

 

ORIENTAÇÕES PARA JUNTADA DE ARQUIVOS EM PDF: 

• Os documentos deverão ser digitalizados no formato PDF, legíveis e sem cortes 
• É necessário UM arquivo para cada documento.  
• O documento não deve ser digitalizado de cabeça para baixo e nem mesmo de lado. Favor manter a 

posição original do documento, de forma que permita a sua leitura. 

 

Dúvidas deverão ser esclarecidas pelo telefone: (34)3239-4654 ou pelo e-mail: caces@reito.ufu.br 

Somente após o envio de toda a documentação, a CACES fará a análise e emitirá um Parecer. 

 


