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Manual do Candidato: Item 7. RELACIONAMENTO PARA MATRÍCULA 
 
Esta tabela tem por objetivo ajudar aos candidatos na obtenção da documentação exigida para a matrícula no Instituto. 

Observação: 

 O IME não se responsabiliza por eventuais alterações ou problemas nos sites eletrônicos dos respectivos órgãos federais/estaduais que acarretem a não emissão 

das certidões exigidas. 

 

Documento exigido Site onde obter 

Original e cópia da Certidão de Nascimento; 

Original e cópia da Carteira de Identidade. 
--- 

Original e cópia do Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF). 
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/impressaocomprovante/consultaimpressao.asp 

Original e cópia do Certificado de Conclusão do 

Curso de Ensino Médio ou equivalente. 
--- 

Original e cópia do Título de Eleitor para o(a)s 

candidato(a)s maiores de 18 anos, com 

comprovante da última votação (situação regular 

com a Justiça Eleitoral. 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

Comprovante de situação militar (original e cópia 

do Certificado de Reservista, do Certificado de 

Alistamento Militar, do Certificado de Dispensa 

de Incorporação ou do Certificado de Isenção do 

Serviço Militar). 

https://www.tre-rj.jus.br/eleitor/atendimento-on-line/comprovante-de-quitacao-com-o-servico-militar 

Termo de consentimento do responsável 

(candidatos menores de 18 anos). 

 

Modelo do Anexo E do Manual de Instruções aos Candidatos 

 

 



Certidões Site onde obter 

Certidão de Antecedentes Criminais, emitido pela 

Polícia Federal. 
https://antecedentes.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao 

Certidão de Antecedentes Criminais, emitido pela 

Polícia Estadual. 
Site da Polícia Civil do estado do candidato 

Se militar da ativa de Força Armada ou de Forças 

Auxiliares, comprovante de comportamento 

“bom”, nos termos do Regulamento Disciplinar 

do Exército (RDE). 

Organização Militar de origem do candidato 

Certidões Judiciais da Justiça Federal (“certidão 

nada consta” ou “certidão negativa”): 

- cível; 

- criminal; 

Site da Justiça Federal da região do candidato 

Certidões Judiciais da Justiça Estadual (“certidão 

nada consta” ou “certidão negativa”): 

- cível; 

- criminal; 

Site do Tribunal de Justiça do estado 

 

Certidão Judicial (certidão negativa) da Justiça 

Militar. 
https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa 

Declaração de idoneidade moral. Modelo do Anexo G do Manual de Instruções aos Candidatos 

Declaração de heteroidentificação para o(a)s 

candidato(a)s cotistas. 
Modelo do Anexo F do Manual de Instruções aos Candidatos 

Carteira de vacinação. --- 

Declaração de próprio punho quanto ao exercício 

ou não de outro cargo, emprego ou função 

pública e sobre recebimento de proventos 

decorrentes de aposentadoria ou pensão (ou 

ambos, cumulativamente), conforme o inciso XVI 

do art. 37 da Constituição da República 

Federativa do Brasil/1988. 

O Anexo A deste documento contém uma sugestão da declaração exigida. 



Obs:  

1) Não é recomendada a obtenção de certidões por meio de sites eletrônicos diferentes dos pertencentes aos órgãos oficiais e/ou aqueles que cobrem pelas 

emissões. 

2) A lista completa dos documentos exigidos para a matrícula está no item 7 do Manual de Instruções aos Candidatos e no Art. 155 do Edital de 1 de junho de 

2021/ Edital Nº 2, ambos disponíveis em http://www.ime.eb.mil.br/legislacao-cfg.html. 

3) Esta tabela tem por objetivo apenas a orientação aos candidatos a respeito dos sites de obtenção da documentação exigida. O IME não se responsabiliza por 

eventuais alterações ou problemas nos sites eletrônicos dos respectivos órgãos federais/estaduais que acarretem a não emissão das certidões exigidas. 

4) Alguns estados não emitem certidões pela internet. Nesses casos, cabe ao candidato providenciar a via física de tais certidões. 

5) Não é necessária a autenticação em cartório das certidões emitidas online. 

 

ANEXO A – Modelo de Declaração de Acúmulo de Cargo Público 

Eu, _____________________________ (nome completo), declaro, tendo lido o disposto no artigo 37, da Constituição Federal que:  

– Não recebo proventos de aposentadoria decorrentes de cargo(s), emprego(s) e/ou função(ões) pública(s), incluídas as autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e Fundações mantidas pelo Poder Público.  

– Não acúmulo cargo(s), emprego(s) e/ou função(ões) pública(s), incluídas as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e Fundações mantidas pelo Poder Público. 

 

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas no presente documento.  

 

 
Cidade – estado, _____ (dia) de _______________ (mês) de _____ (ano). 

 
___________________________________________________ 

Assinatura 


