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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
Os candidatos deverão também apresentar, conforme declarado no ato da sua inscrição, o documento 
original e cópias que comprovem sua pontuação, conforme regra dos critérios do Edital 002/2017 - 
DICOOPTEC-AGEHAB. 

  
DOCUMENTO 

QUANTIDADE DE 
CÓPIAS 

1 

Famílias que declararam que moram em áreas de risco ou insalubres ou que 
tenham sido desabrigadas: 
- Apresentar declaração do Ente Público constando a informação de que vivem em 
área de risco ou insalubre ou que tenham sido desabrigadas 

1 

2 
Famílias que declararam a mulher como responsável pela unidade familiar: 
- Será preenchida uma Declaração durante o cadastro. 1 

3 

Famílias que declararam que possuem um integrante com deficiência: 
- Laudo Médico com CID da deficiência; ou 
- Relatório Médico com CID da deficiência; ou 
- Atestado Médico com o CID da deficiência. 

1 

4 

Famílias que declararam que residem no município de Aparecida de Goiânia no 
mínimo 05 (cinco) anos (apresentar um dos seguintes documentos): 
- Conta de água, energia ou telefone no nome do titular ou cônjuge comprovando 
que  reside no Município de Aparecida de Goiânia a mais de 05 anos; 
- Correspondência bancária no nome do titular ou cônjuge comprovando que  
reside no Município de Aparecida de Goiânia a mais de 05 anos; 
- Histórico Escolar de Aparecida de Goiânia no nome do titular ou dos dependentes 
inseridos na inscrição que comprove o ano que reside no Município de Aparecida 
de Goiânia a mais de 05 anos; 
- Contrato de aluguel com firma reconhecida e autenticação em Cartório  que 
comprove o ano que reside no Município de Aparecida de Goiânia a mais de 05 
anos; 
-Título de eleitor comprovando desde que ano reside no Município de Aparecida 
de Goiânia; 
-Contrato de trabalho ou Carteira de Trabalho Previdência Social em Aparecida de 
Goiânia a mais de 05 anos 
-Certidão de Nascimento dos filhos nascidos em Aparecida de Goiânia a mais 05 de 
anos 
-Certidão de Casamento em Aparecida de Goiânia a mais de 05 anos 
-Cartão do SUS contendo a informação ano e município.  

1 

5 

Famílias monoparentais (constituída somente pela mãe, somente pelo pai ou 
somente por um responsável legal por crianças e adolescentes): 
- Apresentar documento do filho, comprovando filiação ou documento que 
comprove a guarda. 

1 

6 

Famílias que declararam com ônus excessivo de aluguel (apresentar um dos 
seguintes documentos): 
 - Recibo de aluguel reconhecido firma do locatário ou contrato de aluguel 
reconhecido firma do locatário. 

1 


