




DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA POSSE DOS SERVIDORES DE 

PROVIMENTO EFETIVO 

XI - Para tomar posse, o nomeado deverá apresentar os seguintes 

documentos, em vias originais e cópias: 

a) 02 (duas) Fotografias Atuais 3x4 (fundo branco); 

b) Documento oficial de identificação (RG-Cópia e apresentação do Original); 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF- Cópia e apresentação do Original); 

d) Título de Eleitor (Cópia e apresentação do Original); 

e) Comprovante de Conta Bancária no Banco do Brasil ou Caixa Econômica 

Federal – conta corrente (Cópia Legível do Cartão); 

f) Certidão de quitação eleitoral expedida pelo sítio do Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE) ou cartório Eleitoral, disponível em: 

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

g) Certidão de Casamento, nascimento e/ou certidão de óbito do cônjuge (no 

caso de viúvo (a);  

h) Certidão de Nascimento do Filho, menores de 14 anos;  

h) Certidão de Reservista, se homem, menor de 45 anos; 

i) Carteira de Habilitação (somente para o cargo de motorista, observado a 

categoria exigida pelo edital do concurso); 

j) Declaração de não acumulação de cargos (Formulários próprio) – caso 

tenha pedido exoneração ou vacância apresentar comprovante; 

k) Declaração de não acumulação de cargos (Formulário próprio) – juntar do 

respectivo órgão declaração de compatibilidade de horário; 

l) Declaração de bens (formulário próprio) servidor; (Disponível anexo). 

m) Declaração de bens (Formulário próprio) cônjuge (assinatura do cônjuge); 

(Disponível anexo) 

n) Declaração relativa ao percebimento de proventos de inatividade ou 

pensão originários de regime previdenciário próprio (Declaração de vínculo 

ou não vinculo); Disponível no Portal Meu INSS: 

(https://meu.inss.gov.br/central/#/login?redirectUrl=/nada-consta), no 

serviço de Declaração de Beneficiário do INSS. 

o) Comprovante de coleta de informações previdenciárias junto ao INSS ou 

Instituto de Previdência Própria na qual o convocado tenha vínculo ativo; 

p) Certificado ou Diploma do curso devidamente registrado ou declaração de 

colação de grau, conforme exigência do cargo constante no Edital; 

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://meu.inss.gov.br/central/#/login?redirectUrl=/nada-consta


q) Registro no Conselho Profissional, caso necessário ou declaração de 

inscrição no Conselho;    

r) Certidão de Quitação com o Órgão de Fiscalização da Profissão (se cargo 

exigir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

s) Inscrição PIS/PASEP; 

t) Comprovante de Endereço atualizado, emitido no máximo até 02 (dois) 

meses anteriores a posse (caso esteja em nome de outrem, apresentar 

declaração do titular autenticada em cartório); 

u) Certidão de Antecedente Criminal – Poder Judiciário (Estadual do local da 

residência); 

v) Certidão Negativa de Débitos Municipal (Esta certidão pode ser solicitada 

via e-mail pelo portorapido@hotmail.com. Os convocados deverão 

encaminhar os documentos pessoais, comprovante de endereço e telefone, a 

certidão será disponibilizada no e-mail do solicitante).  

EXAMES PARA ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO 

01. Hemograma Completo 

02. E.A.S 

03. Ureia 

04. Creatinina 

05. Ácido Úrico 

06. E.P.F 

07. T.GO 

08. T.G.P 

09. Sorologia para Hepatite B e C 

10. Lipase 

11. V.D.R.L 

12. Bilirrubinas Totais e Frações 

13. Glicemia em Jejum 

14. Machado Guerreiro 

15. Amilase 

16. Lipidograma 

17. Raio X de Tórax PA (com laudo) 

18. Citologia Cervical para as mulheres 

19. E.C.G Eletrocardiograma (com laudo) 

20. Exame de Sanidade Mental (Fornecido por médico psiquiatra) 

21. Atestado de Saúde Ocupacional (Fornecido por médico do trabalho) 

22. Eletroencefalograma (Somente para o cargo de Motorista) 

 

 

 

 


