DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE ADMISSÃO DE PESSOAL EFETIVO

DOCUMENTOS PARA FINS DE POSSE EM CARGO PÚBLICO
TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO
1.

Cópia autenticada do RG;

2.

Cópia autenticada do CPF;

3.

Cópia autenticada da carteira nacional de habilitação, categoria B;

4.

Comprovante de quitação com serviço militar, mediante apresentação de cópia do Certificado de
Reservista, do Certificado de Dispensa de Incorporação ou Carta- Patente;

5.

Cópia autenticada do certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

6.

Certidão de quitação eleitoral, expedida via internet no site do TSE, acesse www.tse.jus.br;

7.

Certidão de antecedentes da Vara de Execuções Penais e da Corregedoria dos Presídios. Em
Curitiba, junto ao 3º Distribuidor, www.3distrib.com.br , (41)3053-4360. No interior, no Fórum das
comarcas onde residiu nos últimos 10 anos

8.

Certidões Cíveis e Criminais do 1º Distribuidor e 2º Distribuidor de Curitiba que poderão ser
requeridas nos respectivos sites: www.1distribuidorcuritiba.com.br e
www.2distribuidorcuritiba.com.br;

9.

Certidão dos Distribuidores Criminais das Justiça Estadual de onde haja residido nos últimos 10
anos, junto ao Fórum local das Comarcas;

10.

Certidão dos Distribuidores Criminais da Justiças Federal de onde haja residido nos últimos 10 anos.
No Paraná pode ser obtido no site https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php;

11.

Atestado de antecedentes fornecido por Instituto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública
do(s) Estado(s) em que haja residido nos últimos 10 anos www.institutodeidentificacao.pr.gov.br;

12.

Declaração de renda e bens adquiridos até a data da nomeação - Lei Estadual 13047/01 (em anexo
no email);

13.

Declaração de que não percebe proventos de aposentadoria (arts. 40, 42 e 142 da CF/88), de que
não exerce cargo efetivo ou função pública incompatível com aquele para o qual pretende nomeação
ou, se exerce, de que dele se exonerará, de não ter sido condenado em processo criminal em
qualquer Estado da Federação (em anexo no email);

14.

Formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste anual do
imposto de renda pessoa física (em anexo no email);
Exames laboratoriais a serem realizados em laboratório de sua preferência (as expensas do
candidato), para obtenção do Laudo Médico junto ao Centro de Assistência Médica e Social do
Tribunal de Justiça (portal TJPR):

15.

 Eletroencefalograma sob vigília
 Eletrocardiograma
 Urina - Metabólitos para Cocaína e Canabinóides
 Sangue - Gama G. T./Glicemia
 Avaliação Psicológica
 Audiometria
 Avaliação Oftalmológica
Observações:
O exame clínico será realizado no Centro Médico do Tribunal de Justiça, após a realização dos
exames laboratoriais e avaliações acima citadas. Outros exames poderão ser solicitados após essa
análise.
A avaliação psicológica será realizada no Centro de Assistência Médica e Social do Tribunal de
Justiça.

