
 

 

DOCUMENTOS PARA A POSSE 

1. Cartão do PIS/PASEP; 

2. Comprovante de residência 

3.  Título Eleitoral; 

4.  Certidão de Nascimento ou Casamento; 

5. Carteira/Cédula de Identidade - RG; 

6.  Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

7.  Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

8. Carteira de Motorista 

9. Diploma ou certificado de conclusão do grau de escolaridade exigido para o cargo,  

       reconhecido pelo MEC; 

10. Documento que comprove o registro no órgão de classe correspondente, se for o caso, acompanhado 

de certidão comprovante de quitação das obrigações junto ao mesmo; 

11.  Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino; 

12.  Prova de quitação com as obrigações eleitorais; 

13.  Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais da justiça Estadual e Federal, das Varas 

Criminais e da Vara de Execução Penal, da Comarca onde residir, extraídas da Justiça Estadual e 

Federal, emitidas há no máximo 90 (noventa) dias da data da posse  

14. Declaração de bens e valores com dados referentes até a data da posse ou Declaração de Imposto de 

Renda do exercício imediatamente anterior (na forma da Lei 8.429/1992); 

15.  Declaração de acúmulo de cargo e/ou empregos públicos; 

16.  Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, na data da posse; 

17.  Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por exame médico 

admissional; 

18. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos; 

19. Exame Admissional, exigência do Ministério do Trabalho com médico credenciado. (médico credenciado Dr. 

Leonildo J. Batistton Fone: 3543-1121) 

20. 19.10. Serão exigidos dos candidatos a apresentação dos seguintes exames: 

21. - Hemograma 

22. - VDRL 

23. - Glicemia 

24. - Grupo sanguíneo + FRH 

25. - E.A.S. 

26. - Parasitológico 

27. - Raio X  de tórax e membros inferiores ( com Laudo Médico) 

28. - Atestado de saúde física e mental 

29. – Professor  laudos de depressão – dislexia – discalculia -  Pode ser feito o laudo com o psicólogo  

Ricardo (46) 999083412 

30. Para aprovados acima de 40 anos: eletrocardiograma ( com laudo médico) e Exame Oftalmologico 

 

  Dúvidas entrar em contato no Depto de Rec. Humanos  com Sueli fone: (46) 3543-1122 ramal 216. 

 

 



 

 

31. O atendimento a cada um dos requisitos acima é de responsabilidade exclusiva do candidato e sua 

inobservância acarreta a impossibilidade de sua titularização. 

 


