DOCUMENTOS PARA FINS DE POSSE EM CARGO PÚBLICO
ANALISTA JUDICIÁRIO – PSICOLOGIA – 1º GRAU DE JURISDIÇÃO – Edital nº 003/2016
R.G. – cópia e original (somente carteira de identidade)
C.P.F. – cópia e original (necessário somente se o número não constar no RG)
CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B ou superior – cópia e original
Comprovante de estado civil – cópia e original
Comprovante de residência – cópia e original
Certidão de quitação eleitoral, expedida via internet no site do TSE, acesse http://www.tse.jus.br/
Comprovante de quitação com o serviço militar, mediante apresentação de original e cópia
do Certificado de Reservista, do Certificado de Dispensa de Incorporação ou Carta-Patente
Certidões cíveis e criminais de 1º e 2º graus da Justiça Estadual dos lugares onde haja
residido nos últimos cinco (5) anos. Por exemplo, em Curitiba, 1º grau: 1º Ofício Distribuidor
de Curitiba – Av. Cândido de Abreu nº 535, Tel.: (41) 3027-5253, 2º Ofício Distribuidor de
Curitiba – Av. Cândido de Abreu nº 535, Tel.: (41) 3254-7177; 2º grau: acesse
https://portal.tjpr.jus.br/portletforms/publico/frm.do?idFormulario=2922

Certidões cíveis e criminais de 1º e 2º graus da Justiça Federal dos lugares onde haja residido
nos últimos cinco (5) anos, acesse http://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa.
Obs: para emissão da certidão de 2º grau do TRF4 (PR, RS e SC) enviar pedido com cópia do RG e CPF para o email
srip@trf4.jus.br

Atestado de antecedentes fornecido por Instituto de Identificação da Secretaria de
Segurança Pública do(s) Estado(s) em que haja residido nos últimos cinco (5) anos,
constando o RG informado no ato de inscrição, por exemplo, no Estado do Paraná consulte
http://www.institutodeidentificacao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=102

Original e cópia do diploma de conclusão de curso de graduação em Psicologia, devidamente
registrado, ou, respectiva certidão de colação de grau, ambas fornecidas por instituição de
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)
Certidão de inscrição e regularidade no Conselho Profissional de Psicologia
Declaração de que não exerce outro cargo público incompatível com o qual pretende tomar
posse (salvo exceções do inc. XVI do art.37/CF; declaração de que não percebe proventos de
aposentadoria; e, declaração de que não foi condenado em processo criminal em qualquer
Estado da Federação; conforme Modelo disponível na internet no site do TJPR
https://www.tjpr.jus.br/documents/14692/21824/TJPR+-+Servidor++declaracao+para+fins+de+posse+em+cargo+publico.pdf/0f170c90-e53b-1969-726c-953efc8ca66b

Declaração de renda e de bens adquiridos até a data da nomeação - Lei Estadual nº
13.047/2001. Modelo disponível no site do TJPR
https://www.tjpr.jus.br/documents/14692/21824/TJPR+-+Servidor++declaracao+de+renda+e+de+bens+para+fins+de+posse+em+cargo+publico.pdf

Formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas das declarações de ajuste
anual
do
imposto
de
renda
pessoa
física
https://www.tjpr.jus.br/documents/14692/21824/Autorizacao+Acesso+Declaracao+de+Bens+IRPF/5aae550b-3e2e0b23-6fa5-84f85224dcc0

Relação de 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, disponível no site do Tribunal de Justiça
https://www.tjpr.jus.br/instrucoes-para-posse/-/asset_publisher/P0eN/content/exames-necessarios-paraadmissao/46408?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.tjpr.jus.br%2Finstrucoes-paraposse%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_P0eN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%
26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
* Não é necessário que as cópias sejam autenticadas.

