
 

Transportes Valley Ltda. 

Documentos Necessários para Participação em 

Processo Seletivo de Motoristas para a Transportes valley 

Marque com um “X” os documentos que já possui para que não se esqueça de nenhum. 

� 

       Comprovante de Experiência: 

• Apresentação de Carteira Profissional, com experiência mínima de 06  

meses na Função pretendida;  

• Cópia do “Termo de Rescisão de Contrato”, ou do Extrato do FGTS, que  

comprove os 06 meses de experiência na Função pretendida;  

• A Carteira Profissional deverá conter 01 Folha destinada ao “Empregador”  

e 03 páginas destinadas para “Anotações Gerais” em branco, na falta  

destas páginas será obrigatório providenciar nova CTPS.  

• Apresentar Carteira Profissional em perfeito estado de conservação;  

�   RG (Documento de Identidade);  

   CPF;  

�  Título de Eleitor;  

�  Carteira Nacional de Habilitação categoria D (truck) e E (carreta);  

�  Nada Consta da Carteira Nacional de Habilitação atualizado;  

�  Certificado de Reservista (alistamento obrigatório para homens até 46 anos de idade);  

�  Cópia frente e verso de Certificado do MOPP – Movimentação de Produtos Perigosos;  

�  Cartão do SUS – (Sistema Único de Saúde) do candidato;  

�  Cópia do Cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) da família se for de interesse do  

           candidato incluir os membros de sua família no plano de saúde;  
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�  Cópia do Cartão de Vacina do candidato;  

�  Cópia de Comprovante de Residência (luz ou telefone fixo) recente;  

�  Cópia de Histórico Escolar do candidato;  

�  Cópia ou Numero do CPF dos pais do candidato (se possuir pais vivos);  

�  Cópia do CPF da esposa ou companheira (caso possua esposa ou companheira);  

�  Cópia de Certidão de Casamento, Averbação ou Nascimento;  

�  Cópia de Certidão de Nascimento de filhos até 21 anos de idade;  

�  Cópia de Cartão de Vacina de filhos com idade inferior a 06 anos;  

�  Declaração Escolar original dos filhos de 07 a 14 anos.  

OBS: As cópias dos documentos solicitados devem estar legíveis. O Candidato, dentre outras etapas do    

Processo Seletivo, no ato que se apresentar a  

Empresa, estará sujeito as seguintes etapas:  

� 1º Passo – Preenchimento de Cadastro de Solicitação de Emprego junto ao  

CALL CENTER (para apresentação dos documentos exigidos);  

� 2º Passo - Entrevista com Avaliador;  

� 3º Passo - Participação em Teste Escrito;  

� 4º Passo - Participação em Teste Prático de Direção;  

� 5º Passo - Realização de Exames Psicológicos;  

� 6º Passo - Realização de Exames Médicos Admissionais. OBS:  

• Caso o Candidato não apresente toda a documentação exigida, o mesmo  

será eliminado do Processo Seletivo;  

• Cada etapa do Processo Seletivo tem caráter eliminatório, de acordo com os resultados obtidos. 


