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Concurso Público n. 1/2013 

DOCUMENTOS E EXAMES NECESSÁRIOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS 

(de acordo com o Edital do Concurso Público n. 001, de 30 de outubro de 2013) 

a) prova de ser brasileiro ou de gozar das prerrogativas dos Decretos n. 
70.391, de 12.4.1972, e n. 70.436, de 18.4.1972, e do art. 12, § 1º, da 
Constituição Federal; (cópia autenticada de documento oficial de identidade); 
(Subitem 2.4.1- a do Edital 1/2013); 

b) comprovante de quitação eleitoral (obtido junto a qualquer Zona Eleitoral 
ou por meio do sítio do TSE) e, se candidato do sexo masculino, de quitação 
do serviço militar (2.4.1 – b do Edital 1/2013) (cópia autenticada da Carteira 
de Reservista, Carta Patente ou Dispensa de Incorporação); 

c) certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos Foros das 
Justiças Federal e Estadual dos locais de residência do candidato nos 
últimos 5 (cinco) anos; (Subitem 2.4.1- c do Edital 1/2013); 

d) certidão negativa de antecedentes criminais expedida pela Justiça 
Eleitoral do domicílio eleitoral do candidato nos últimos 5 (cinco) anos; 
(Subitem 2.4.1- d do Edital 1/2013) (certidão de que não responde a crime 
eleitoral - obtida junto a qualquer Zona Eleitoral do Estado onde o eleitor está 
inscrito); 

e) comprovante de idade mínima de 18 (dezoito) anos (Subitem 2.4.1- e do 
Edital 1/2013) (cópia autenticada de documento oficial de identidade); 

f) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (Subitem 
2.4.1- f do Edital 1/2013) (cópia autenticada do documento, caso não conste 
no Documento Oficial de Identidade); 

g) declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as 
penalidades previstas no art. 137 e seu parágrafo único da Lei n. 8.112, de 
11 de dezembro de 1990 (Subitem 2.4.1- g do Edital 1/2013) (formulário 
fornecido pela Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional);

h) declaração de bens (Subitem 2.4.1- h do Edital 1/2013) (formulário 
fornecido pela Coordenadoria Desenvolvimento Organizacional ou 
declaração apresentada à Receita Federal);
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Concurso Público n. 1/2013 

DOCUMENTOS E EXAMES NECESSÁRIOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS 

(de acordo com o Edital do Concurso Público n. 001, de 30 de outubro de 2013) 

i) declaração de não acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo 
ou emprego em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, 
sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, 
dos Territórios e dos Municípios, bem como do não recebimento de 
proventos decorrentes de inatividade em cargos inacumuláveis, nos termos 
dos arts. 118 a 120 da Lei n. 8.112, de 11.12.1990, com a redação conferida 
pela Lei n. 9.527, de 10.12.1997 (art. 118, § 3º, 119 e 120), e pela Medida 
Provisória n. 2.225-45, de 4.9.2001 (art. 119, parágrafo único). (Subitem 
2.4.1- i do Edital 1/2013); (formulário fornecido pela Coordenadoria de 
Desenvolvimento Organizacional); 

j) atestado de aptidão física e mental para o exercício do cargo, expedido 
pela junta médica oficial do TRE/SC, mediante inspeção médica; (Subitem 
2.4.1- j do Edital 1/2013); 

k) declaração de que não é filiado a partido político (Subitem 2.4.1- k do 
Edital 1/2013) (formulário fornecido pela Coordenadoria de Desenvolvimento 
Organizacional); 

l) Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de 
nível superior ou médio, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério 
da Educação, conforme a especificação do cargo. (cópia autenticada);

m) 1 (uma) foto recente tamanho 3x4; 

Observação:  

1. Na consulta médica (a ser agendada previamente pelo candidato por meio 
do telefone 3251-3775 – após a publicação na nomeação no DOU), 
deverão, obrigatoriamente, ser apresentados os resultados dos seguintes 
exames: 

Para todos os candidatos 

� Hemograma completo; 

� Tipagem sanguínea e fator Rh; 
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Concurso Público n. 1/2013 

DOCUMENTOS E EXAMES NECESSÁRIOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS 

(de acordo com o Edital do Concurso Público n. 001, de 30 de outubro de 2013) 

� Hbsag (antígeno do vírus da hepatite B), Anti-Hbs (anticorpo 
contra o vírus da hepatite B) Anti-HCV (anticorpo contra o vírus da 
hepatite C); 

� Glicemia; VDRL; TSH 

� ALT (TGP) e AST (TGO); 

� Uréia e creatinina; 

� Colesterol total e triglicerídeos; 

� Parcial de urina; 

� Parasitológico de fezes; 

� Rx de tórax PA/PE; 

Para candidatos com idade � 40 anos 

� Eletrocardiograma de repouso 

Para todos os candidatos: 

� Apresentação de avaliação médica realizada por psiquiatra, a ser 
previamente providenciada pelo(a) candidato(a), indicando 
textualmente aptidão para ingresso no serviço público. 

2. Se os exames complementares listados tiverem sido realizados 
recentemente (em até três meses), não há necessidade de repeti-los, 
bastando trazer os resultados.  

3. Em decorrência da referida avaliação médica, poderão ser solicitados 
exames adicionais e/ou parecer médico especializado. 

4. A não-apresentação de qualquer dos documentos e exames mencionados 
acima, dentro do prazo legal para a posse, tornará sem efeito o ato de 
nomeação do candidato. 

5. As certidões mencionadas nos itens b, c e d terão prazo de validade de 60 
dias, salvo se outro prazo estiver especificado na própria certidão, e os 
exames médicos terão prazo de 3 meses. 


