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O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe - SEBRAE/SE, inscrito no CNPJ/MF sob o 

nº 13.115.183/0001-32, com sede na Av. Tancredo Neves, 5500, Bairro América, Aracaju/SE, por meio da 

Unidade de Gestão de Pessoas, torna pública a errata 01, para o fim de acrescentar os itens 8 e 9 ao subitem 

5.4.2 - Segunda fase: Documentos Obrigatórios para Avaliação Documental do(s) Profissional(is) Indicado(s),   

abaixo relacionados: 

 

5.4.2. Segunda fase: Documentos Obrigatórios para Avaliação Documental do(s) Profissional(is) Indicado(s): 

ITEM DOCUMENTO OBSERVAÇÕES 

1 Cópia simples impressa do 

currículo  

Não há um formato padrão, cabendo ao profissional indicado 

apresentar no modelo que julgar conveniente. 

2 

Comprovante de vínculo com a 

Pessoa Jurídica (no ato da 

inscrição) 

 

Quando empregado, cópia autenticada da carteira profissional 

(página de identificação + páginas que comprovem a admissão 

e o cargo ou função, ou cópia autenticada da ficha de registro 

(frente e verso, com as devidas assinaturas - empregado e 

empregador).  

Quando sócio, a cópia autenticada do contrato ou estatuto social 

entregue com a documentação da PJ será considerada. 

Quando associado ou cooperado: cópia autenticada da ata de 

reunião onde conste a admissão/ ingresso do profissional na 

referida instituição, devidamente registrada e cópia de ficha de 

admissão/ cadastro/ termo de adesão/ matrícula e declaração 

da Associação ou Cooperativa.  

3 

Cópia autenticada atualizada 

(máximo 90 dias) de comprovante 

de domicílio em nome do 

profissional indicado 

Exemplos: conta de água, luz, telefone, correspondências 

bancárias, comerciais, contrato de locação residencial e outros.  

 

4 
Cópia autenticada dos documentos 

pessoais (carteira de identidade e 

CPF) 

São considerados documentos de identidade: Carteiras e/ou 

Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de 

Segurança, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações 

Exteriores e pela Polícia Militar; Cédula de Identidade para 

Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 

Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como 

documento de identidade como, por exemplo: as Carteiras do 

CREA, OAB, CRC, CRM etc., bem como Carteira Nacional de 

Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97). 

5 Declaração Sobre as Vedações ao 

Credenciamento (Anexo IV)  

Original assinada 



 
 
 

  Processo de Credenciamento SEBRAE/SE - 01/15    3 

 

 

ITEM DOCUMENTO OBSERVAÇÕES 

6 
Declaração de Inexistência de 

Vínculo de Exclusividade para 

Profissional (conforme Anexo V) 

Original assinada 

7 

Cópia autenticada do comprovante 

de conclusão do curso superior, 

expedido por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da 

Educação, em consonância com os 

requisitos do Anexo I 

No caso de Diploma, deverá ser enviado a frente e o verso. 

Serão aceitas Certidões ou declarações expedidas pelas 

instituições de ensino. 

8 

Comprovante da experiência 

profissional (original ou cópia 

autenticada), conforme requisitos 

descritos no Anexo I   

Documentos que comprovem a experiência exigida no perfil/ 

requisitos relativo à(s) área(s)/ subáreas de conhecimento 

escolhida(s) pelo profissional (descrito no Anexo I), tais como: 

atestados, declarações, certificados de aulas/palestras 

proferidas, carteira de trabalho (página de identificação + 

páginas que comprovem a admissão, o desligamento e a 

função ocupada – nesse caso com relação direta com a área/ 

subárea de opção), contratos de prestação de serviços/ notas 

fiscais cujos serviços, período e nome do profissional estejam 

especificados e outros. 

Para candidatos ex-empregados ou ex-ocupantes de funções 

de confiança de assessor, gerente, gerente adjunto, chefe de 

gabinete, secretário ou diretor do Sistema SEBRAE, observado 

o prazo mínimo de carência de 60 (sessenta) dias, contados da 

data da demissão imotivada, do pedido de demissão ou do 

término do mandato, a comprovação de experiência será a 

cópia da carteira de trabalho (página de identificação + páginas 

que comprovem a admissão, o desligamento e a função 

ocupada) ou ato de nomeação ou termo de posse e declaração 

das atividades no SEBRAE. 

Não serão aceitas: 

a) Experiências em atividades escolares/ acadêmicas 

ou de extensão, tais como: pesquisas, monitoria, 

estágios, atuação como bolsista e outros. 
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ITEM DOCUMENTO OBSERVAÇÕES 

b) Atestados e/ou declarações emitidas pela própria 

empresa e/ou seus sócios. 

c) Experiências em trabalhos voluntários. 

9 

Cópia autenticada de inscrição no 

Conselho de Classe 

correspondente, quando exigência 

da profissão 

 

 

 

 

Aracaju/SE, agosto de 2015 

 

SEBRAE/SE 

UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS 


