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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS – CONCURSO 2015

1. Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral, acessível no link: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral

2.  Certidão  negativa  de  crime eleitoral,  acessível  no  link: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-
crimes-eleitorais

3. Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida pela Justiça Federal dos Estados onde tenha residido nos
últimos cinco anos. Para Estados pertencentes à 4ª Região (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina), acessar o
link:http://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php

4. Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida pela Justiça Estadual dos Estados onde tenha residido nos
últimos  cinco  anos. Para  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  acessar  o  link:
http://www1.tjrs.jus.br/site/servicos/alvara_de_folha_corrida_cert2g/

5.  Certidão  negativa  de  ações  penais criminais,  expedida  pelo  Superior  Tribunal  Militar,  disponível  no  link:
http://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa

6. Certidão negativa de antecedentes criminais, expedida pela Justiça Militar dos Estados onde tenha residido nos
últimos cinco anos. Para o Estado do Rio Grande do Sul, acessar o link: http://www.tjmrs.jus.br/site/?secao=certidoes

7. Certificado de Reservista (cópia autenticada);

8. Cédula de Identidade (RG) (cópia autenticada);

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

10. Cartão de Inscrição no PIS ou PASEP (se cadastrado) (cópia autenticada);

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

12. Cópia do RG e CPF do cônjuge ou companheiro e dos filhos maiores de 18 anos. No caso de menores, que não
possuam RG e CPF deverá ser apresentada a Certidão de Nascimento;

13. 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, se for o caso.

14. Três fotos 3X4, recentes;

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

16. Laudo Médico expedido pela Coordenadoria de Saúde;

17. Comprovante de endereço (somente para apresentação);

18. Comprovante de tipagem sanguínea.

IMPORTANTE:

Os candidatos que já ocupam cargo público deverão apresentar, além dos documentos acima relacionados, certidão
expedida por órgão público em que tenha atuado sem interrupção do vínculo com o serviço público, onde conste o
regime previdenciário e a data de ingresso no referido órgão.

RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS QUE DEVEM SER PROVIDENCIADOS PELO CANDIDATO:

- Hemograma

- Glicemia de Jejum

- Colesterol total

- Creatinina Sérica

- Eletrocardiograma (a partir de 35 anos)

- Raio-X de tórax (a partir de 40 anos)

- Grupo sanguíneo e Fator RH

http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
mailto:concursopublico@trt4.jus.br
http://www.tjmrs.jus.br/site/?secao=certidoes
http://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa
http://www1.tjrs.jus.br/site/servicos/alvara_de_folha_corrida_cert2g/
http://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais

