
DOCUMENTOS PARA A POSSE – MEMBROS E SERVIDORES (EFETIVOS)

NOME: ____________________________
DATA: _____________________________

 Ato de Nomeação;
 Ficha de Cadastro do servidor;
 Declaração da inexistência do exercício de advocacia
 Declaração acumulo cargo 
 02 Fotos 3 X 4;
 Comprovante Conta Bancária – Banco do Brasil ou Bradesco.

CÓPIA XEROX DOS DOCUMENTOS (Autenticadas).

 Cédula de Identidade ou carteira expedida por Órgão ou Conselho de 
Classe que tenham força de documento de identificação (OAB, 
CORECON, CRA, CREA etc.);

 Cadastro de Pessoal Física (CPF);
 Prova de quitação ou isenção de Serviço Militar, para os candidatos do 

sexo masculino;
 Título de eleitor com comprovante de quitação da Justiça Eleitoral
 Comprovante de endereço;
 Comprovante de escolaridade exigida para cargo / especialidade;

o Nível Médio – Certificado de conclusão de Nível Médio
curso: ________________________________________

o Nível Superior –  Diploma ou certificado, conforme o cargo, 
devidamente reconhecido;

Curso: __________________________________________
o Formação Específica (Registro Profissional quando exigido para 

cargo / especialidade)
Curso: __________________________________________

 Comprovante de Declaração de Bens ou Imposto de Renda junto a 
Receita Federal;

 PIS / PASEP;
 Certidões de Antecedentes Criminais, ou folhas corridas, fornecidas pelos 

Cartórios Criminais das Justiças Estadual, Eleitoral e Federal, das 
localidades onde residiu nos últimos 10 (dez) anos;

 Laudo médico atestando aptidão física (expedido pela Junta médica 
Oficial do Estado) e mental (expedido por psiquiatra) do candidato

Recebido por: ________________________________________



EXAMES NECESSÁRIOS: 

 Exames Laboratoriais
Hemograma completo
Grupo sanguíneo (ABO) e Fator RH
Glicemia em Jejum
Lipidograma
VDRL – Sorologia para Lues
Sumário de Urina
Parasitológico de fezes

 RX do Tórax PA/PE – com laudo médico

 Eco Doplercardiograma

 Parecer Psiquiátrico – Atestado Médico de Sanidade Mental (emitido por psiquiatra).

 Eletroencefalograma – EEG com laudo

 Exame dermatológico para pesquisa de Hanseníase (expedido por dermatologista)

Obs: Exames válidos por 30 (trinta) dias.


