
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSE – CONCURSO 2011

1. Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral; 

    http://www.tse.jus.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm

  2.  Certidão negativa de crime eleitoral;

    http://www.tse.jus.br/internet/servicos_eleitor/crimes.htm

  3. Certidão de antecedentes criminais (Polícia Federal);

    https://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/validarAutenticidade.html

  4.  Atestado de antecedentes criminais, expedido pela Secretaria de Segurança Pública, onde 
haja residido nos últimos cinco anos;

  5. Certidões negativas de antecedentes criminais, expedida pelos Foros das Justiças Federal  
e Estadual, onde haja residido nos últimos cinco anos;

  6. Certificado de Reservista (cópia autenticada);

  7. Cédula de Identidade - RG* (cópia autenticada);  

  8. Cartão de Identificação de Contribuinte – CPF (cópia autenticada);

 9. Cartão de Inscrição no PIS (se cadastrado) (cópia autenticada);

 10. Certidão de nascimento ou de casamento, conforme o caso (cópia autenticada);

 11. Cópia do RG e CPF dos filhos maiores de 18 anos. No caso de menores que não possuam 
RG e CPF, deverá ser apresentada a certidão de nascimento;

 12. Comprovante de escolaridade (cópia autenticada). Para cargo de Nível Superior (Analista 
Judiciário) é exigida cópia autenticada do  DIPLOMA,  com registro no  MEC  e  demais pré-
requisitos exigidos pelo Edital nº 01/2011, se for o caso;
 13. Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria D (Somente para os candidatos ao 
cargo de TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE SEGURANÇA (cópia autenticada);

 14. Declaração Artigo 137 (documento fornecido no momento do cadastro/posse);

 15. Declaração de que não acumula cargo público (documento fornecido no momento do 
cadastro/posse);

 16. Três fotos 3X4 e uma 2X2 (uma para a Coordenadoria de Saúde), recentes;

 17. Número da Conta Corrente – Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.

           18. Comprovante de endereço (somente para apresentação).

           19. Laudo médico com parecer favorável expedido pela Coordenadoria de Saúde do Tribunal

* Apresentação obrigatória da cópia autenticada desse documento

RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS EXIGIDOS
             1. Hemograma;

   2. Glicemia de jejum;

             3. Colesterol total;

   4.  Creatinina sérica;

   5.  Eletrocardiograma (a partir de 35 anos);

             6.  Raio-X de tórax (a partir de 40 anos);

   7. Grupo sanguíneo e Fator RH (obrigatório – para a carteira funcional).
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