
 
 

 
CONCURSO 2016: 
 
I – DOCUMENTAÇÃO A SER PROVIDENCIADA PARA A POSSE (editais 3, 4 e 5): 
 

• Original e fotocópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento com averbação de 
divórcio, se for o caso. (Na situação de união estável, declaração ou registro em 
cartório); 

• Original e fotocópia da Carteira de Identidade ou passaporte, se estrangeiro;  

• 02 (duas) fotos 3 x 4, coloridas e recentes;  

• Original e fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou documento legal/oficial 
onde conste o número do CPF (identidade – RG, carteira de motorista, carteira do 
conselho profissional);  

• Original e fotocópia do Título de Eleitor e do último comprovante de votação (1º e 
2º turnos ou único turno);  

• Original e fotocópia do PIS ou PASEP (quando possuir);  

• Original e fotocópia da Certidão de Nascimento de filhos menores de 21 (vinte e um) 
anos;  

• Original e fotocópia do Certificado de Reservista, se do sexo masculino e brasileiro;  

• Original e fotocópia do Comprovante de Residência em seu nome (última conta de 
luz, gás, água ou telefone fixo), onde conste seu endereço completo, inclusive CEP;  

• Original e fotocópia do Comprovante de Escolaridade emitido por Instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.  

• Original e cópia da certidão de regularidade de inscrição e de exercício da profissão 
expedido pelo Conselho Regional da classe a que pertence e correspondente 
comprovante de quitação de anuidade vigente, quando exigido no respectivo perfil. 

• Comprovante de dados bancários (onde conste: banco, agência e conta salário); 

• Os candidatos travestis ou transexuais, que atenderam ao disposto no item 6.9 do 
edital de abertura*, deverão apresentar documento válido constando o nome civil. 

 
*Serão aceitas inscrições utilizando nome social de candidatos travestis e transexuais 
desde que requerido expressamente pelo interessado no ato da inscrição, conforme 
disposições contidas no Decreto nº 8.727/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II - EXAMES SOLICITADOS PARA ADIANTAMENTO NO EXAME ADMISSIONAL 
 
1. Hemograma Completo 
 
2. Bioquímica no sangue: 
 
2.1. Glicose 
2.2. Ureia 
2.3. Creatinina 
2.4. Colesterol total 
2.5. HDL 
2.6. LDL 
2.7. Triglicerídeos 
 
3. EAS 
 
4. Exame complementar por análise na consulta médica. 
 
É importante destacar que no dia da consulta somente os exames realizados há 
no máximo 90 dias (até 3 meses) serão considerados válidos. Exames cuja data do 
resultado ultrapasse este prazo deverão ser refeitos. 


