
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NO ATO DA POSSE 

Convocados em 06 de dezembro 2010 – data de posse 03 de janeiro a 06 de janeiro 2011 

12.4. O candidato convocado terá até 30 (trinta) dias para apresentar a documentação exigida 
no ato convocatório que deverá conter no mínimo os seguintes documentos que deverão ser 
apresentados em via original e 2 (duas) cópias para autenticação pelo Departamento de 
Recursos Humanos: 

 I - Documentos pessoais: Cédula RG e Comprovante do CPF; 

II - Titulo de Eleitor e Certidão de regularidade expedida pelo TRE; 

III - Cartão do PIS/PASEP se possuir; 

IV - Carteira Profissional CTPS/MTE; 

V - Reservista se possuir (se masculino); 

VI - Carteira de habilitação (no caso de exigência do cargo); 

VII - Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental 
expedido pelo Médico do Trabalho indicado pelo município ou Junta Médica - (as 
expensas correrão por conta dos candidatos convocados para a posse). 

VIII - Comprovante de endereço atualizado; 

IX - Comprovação do grau de instrução e registro nos conselhos pertinentes no 
Estado de Mato Grosso; 

X - Certidão de Nascimento (se solteiro); 

XI - Comprovação do estado civil (casado, união estável etc...); 

XII - Certidão de Nascimento de filhos menores de 14 anos; ou maiores se for 
dependente. 

XIII - Carteira de vacinação dos filhos menores de 06 anos e acima de 06 declaração 
da matricula escolar; 

XIV - Certidão da justiça (cível e criminal) das cidades onde o candidato tenha 
residido nos últimos 5 (cinco) anos; (Fórum) 

XV - Declaração que responde ou não a inquérito policial e a processo administrativo 
disciplinar; (Declaração a punho) 

XVI - Declaração de bens e valores que compõe seu patrimônio; (IRRF ou declarar a 
punho o que possue)  

XVII - Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função 
pública; (Declaração a punho) 

XVIII - Declaração que não foi demitido com justa causa e a bem do serviço público, 
no período de 5 (cinco) anos, nas esferas federal, estadual e municipal; (Declaração a 
punho) 

XIX - 2 fotos 3x4 recente; 

XX - Diploma de conclusão do curso relativo ao cargo concorrido, devidamente 
registrado ou declaração da faculdade (original) mais Histórico Escolar (original) 2 
(duas) cópias; 

XXI - Registro no Conselho profissional de classe (se for o caso);   

XXII – Numero de Conta no Banco Bradesco; 

12.5. Quando convocado para apresentar a documentação e o candidato não atender no prazo 
estabelecido poderá ser excluído do concurso público. 

12.6. O candidato nomeado que não se apresentar no local e prazo estabelecido para ocupar o 
posto de trabalho será excluído do concurso e substituído pelo candidato subsequente.  

 


