
ANEXO A – DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CADA FASE DO PROCESSO 
SELETIVO 

 
 

FASE 1 – INSCRIÇÃO 
 

1. Formulário Eletrônico de Inscrição, preenchido diretamente no endereço eletrônico 
http://esg.df.gov.br; 

2. Histórico escolar do ensino médio ou certificado de conclusão do ensino médio original; 
3. Em caso de optar pela reserva de vaga estabelecida pela Lei Distrital nº 3.361, de 15 

de junho de 2004, apresentar, também, histórico escolar do ensino fundamental e 
preencher eletronicamente a Declaração para candidatos oriundos da rede pública de 
ensino; 

4. Em caso de optar pela reserva de vaga estabelecida pela Lei nº 3.788, de 02 de 
fevereiro de 2006, preencher eletronicamente a respectiva Autodeclaração de cor; 

5. Em caso de optar pela reserva de vaga estabelecido por analogia ao disposto no art. 
12, da lei complementar distrital nº 840/2011, preencher eletronicamente 
Autodeclaração de pessoa com deficiência, e anexar em campo específico Laudo 
Médico atestando a espécie e o grau/nível da deficiência, bem como a sua provável 
causa, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença (CID-10) 

6. Comprovação de atuação como servidor público civil estável e em exercício, ocupante 
de cargo de provimento efetivo, pertencente às carreiras da administração Direta, 
Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, devidamente assinada pela chefia 
imediata do servidor ou pelo setor de gestão de pessoas do órgão ou entidade, 
conforme modelo de comprovante constante no Anexo D, o qual deverá ser impresso, 
assinado e devidamente anexado no site da ESG, em campo próprio, no ato da 
inscrição; 

7. A indexação, em campo próprio, do contracheque gerado via SIGRHNET. 
 

FASE 2 - AVALIAÇÃO DA CARTA DE INTENÇÃO 
 

1. Carta de Intenção, submetida de acordo com as instruções constantes no Anexo B e 
item 9 deste Edital. 

 
 

FASE 3 - EFETIVAÇÃO DO ATO DA MATRÍCULA 
 

Os documentos exigidos para o ato da matrícula, assim como Termo de Compromisso 
deverão ser anexados em formato PDF diretamente no site da ESG, em campo próprio. 

 
1. Cópia em formato PDF do CPF e da Carteira de Identidade; 
2. Documento, em formato PDF , que comprove a quitação com as obrigações eleitorais 

(Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo TSE); 
3. Documento, em formato PDF, que comprove estar em dia com as obrigações 

militares (para candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos); 
4. Cópia em formato PDF do Histórico Escolar do Ensino Médio; 
5. Cópia em formato PDF do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração 

de Conclusão do Ensino Médio; 
6. Termo de Compromisso devidamente preenchido e assinado, e digitalizado em 

formato PDF (Anexo E). 


