Documentação necessaria
CÓPIAS:
•

01 Cópias do RG (FRENTE E VERSO)

•

01 Cópias do CPF (FRENTE E VERSO)

•

01 Cópia do comprovante escolar (MINÍMO A 4º SÉRIE COMPLERTA DO ENSINO FUNDAMENTAL)

•

01 Cópia do título de Eleitor (FRENTE E VERSO)

•
•

01 Cópia Reservista (obrigatório estar dispensado) -> (TIRAR CÓPIA TAMBÉM DA PARTE INTERNA)
01 Cópia Comprovante deResidência Atual (Água, Luz, Telefone fixo ou TV por assinatura) em nome do Aluno, parente ou
proprietário da casa caso seja alugada acompanhado de uma declaração assinada pelo titular da conta.

ORIGINAIS:
•

Antecedentes Criminais da Justiça Federal – Retirar no Fórum – Rua Anita Garibaldi, 888 – Bairro Ahú ou
https://www.trf4.jus.br/trf4/

•

AntecedentesCriminaisdaJustiçaEstadualdeCuritiba–1ºe2ºOfícioDistribuidor–RetirarnoFórumnaAv. Cândido de Abreu, 535 –
Centro Cívico.

via site:

Pode ser retirado pelo site ou fazer o pedido diretamente na escola, esse documento tem o custo de R$ 75,00 podendo ser
pago no debito ou dinheiro.
Caso more em região metrop. De Curitiba é necessário somente 2° Oficio Distribuidor.
Se morar nas demais Cidades do paraná ou em outros Estados é necessário 1º e 2º OfícioDistribuidor.
http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/

•

Quitação

Eleitoral

e

Crimes

http://www.2distribuidorcuritiba.com.br/ https://3distrib.com.br/

Eleitorais – Retirar

via

Internet: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes

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

•

Antecedentes Criminais da Justiça Militar – Via Internet: http://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa

•

Antecedentes da Justiça Estadual - > CERTIDÃO NEGATIVA (Necessário para moradores da Região Metrop. De Curitibae demais Cid. do Paraná)
Retirar no Fórum ESTADUALouComarcado local de Residência.
Atenção: Caso more e vote em outros Estados a escola consegue retirar.

NÃO SERÁ PERMITIDO QUE O ALUNO INICIE O CURSO CASO FALTE ALGUM DOCUMENTO.
Dúvidas entrar em contato com (41) 3366-6161 – Secretaria.
Início do curso – Vide Calendário na Secretaria e/ou site da escola (sujeito a alterações)
** A escola reserva a si o direito de não realizar o curso caso a turma não tenha o quórum mínimo de inscritos**
EXAME PSICOTECNICO E MEDICO
O exame psicotecnico é marcado atravez do numero (41) 9 9729-6346
O exame medico é realizado toda segunda e quarta a apartir das 13h00, é realizado por ordem de chagada.

Documentação necessaria
DECLARAÇÃO

Eu, Sr(a)..................................................................................................portador(a) do RG.
nº....................................................................., declaro para os devidos fins que o
Sr(a)............................................................................................................portador(a)
do
RG.........................................................................................................reside
no
endereço......................................................................Bairro..........................................Cidade...
..........................................................., endereço este que pode ser verificado junto ao
comprovante de residência anexado ao processo de Curso da Escola Hunter's, o qual encontrase em meu nome.

Sendo o declarado a verdade, firmo a presente declaração.

Assinatura

...........................................de. ................................de

