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EXAMES MÉDICOS E DOCUMENTOS PARA POSSE DOS NOMEADOS

EXAMES MÉDICOS:
Exames médicos Edital

1.Hemograma completo, grupo sanguineo (fator rh), creatinina, glicemia de jejum,
colesterol total e frações, vdrl, triglicérides, uréia, ácido úrico, PSA (para sexo
masculino acima de 40anos).

Item 13.8, letras
"a"  , "b" e "c".

2. Sumário de urina Item 13.8, letra "d"
3. Parasitológico de fezes Item 13.8, letra "e"
4. Glicemia de jejum, colesterol total e frações, VDRL, triglicérides, uréia. Item 13.8, letras

"f", "g"
5. Exame ginecológico preventivo: colpocitologia oncótica Item 13.8, letra "h"
6. Ácido úrico, PSA (para sexo  masculino acima de 40anos). Item 13.8, letra "i"
7. ECG ( a partir 40anos) Item 13.8, letra "j"
8. Laudo emitido por psiquiatra atestando aptidão para o exercício do cargo Item 13.8, letra"k"
9. Exame oftalmológico com fundoscopia ocular Item 13.7.2
10. Outros exames complementares, a critério dos médicos deste Tribunal Item 13.7.2

Os exames são válidos por 6 meses, exceto: exame ginecológico preventivo (colpocitologia oncótica)
cuja validade será de 1 ano e o laudo do médico psiquiatra cuja  validade será de 3 meses.

DOCUMENTOS
Trazer originais para autenticação ou cópias autenticadas em cartório.

Documentos Edital
11. Diploma de Bacharel em Direito (Analista)
Certificado do conclusão do segundo grau homologado pela Secretaria de Educação
do Estado (técnico).

Capítulo 2

12. Comprovante dos requisitos:
a) Ser Brasileiro nato, naturalizado ou Português em igualdade, idade mínima
de 18anos (ver RG).
b) Obrigações eleitorais (ver título e comprovante)
c) Antecedentes criminais (ver certidões criminais da Justiça Federal e
Estadual, declaração de bons antecedentes do TRT21, declaração de
antecedentes criminais Justiça Milita TRT21).
d)  Incompatibilidade de 5 anos por demissão ou exoneração de cargo
comissão (ver declaração de não ter sofrido penalidades TRT21).
e) Aptidão física e mental (ver atestado do médico do TRT21)

Item 3.1 do
capítulo 3

13. Certidão de Nascimento ou Casamento, com as respectivas averbações, se for o
caso.

Item 13.7, letra c

14. Título de eleitor; Item 13.7, letra d
15. Comprovante de quitação eleitoral.
16. Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os
candidatos do sexo masculino.

Item 13.7, letra e

17. Cédula de Identidade. Item 13.7, letra f
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18. Cadastro de Pessoa Física – CPF; Item 13.7, letra g
19. Documento de inscrição no PIS ou PASEP, se houver. Item 13.7, letra h
20. Duas fotos 3 x 4 recentes Item 13.7, letra i
21. Cópia da última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria
da Receita Federal, acompanhada do respectivo recibo de entrega e das
atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser
declarante, ver  declaração de bens gerada no TRT21.

Item 13.7, letra j

22. Consulta impressa da Qualificação Cadastral pelo site:
consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml

Item 13.7, letra m

23. Dados bancários contendo nome da agência, nº da conta  bancária com dígito
verificador

Item 13.7.2

24. Comprovante de residência Item 13.7.2
25. Certidões de antecedentes criminais expedidas pelos Fóros das Justiças Federal
e Estadual dos locais de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos

Item 13.7.2

26. Curriculum Vitae Item 13.7.2
27. Cópia do formulário de inscrição no FUNPRESP (se houver aderido no órgão
anterior)

Item 13.7.2

CERTIDÕES E AUTORIZAÇÃOES EMITIDAS E ASSINADAS NO TRT
Certidões Edital

28.Declaração de bens e valores contida na Declaração anual de IR
(Declaração nº 1)

Item 13.7.2

29. Declaração de bens e valores (para quem não declara IR), nos termos da
Lei nº 8.730/93, Lei nº 8.429/92 e Instrução Normativa nº 67/11-TCU.
(Declaração 02)

Item 13.7, letra j

30. Autorização de Acesso ao Sigilo Fiscal  pelo TCU (Declaração 03) Item 13.7, letra j
31. Declaração de que exerceu função ou cargo de Direção em órgãos ou
empresas, instituições públicas ou privadas,no Brasil ou no exterior, nos
últimos 2 anos, ou negativa.(Declarações 04 ou 05)

Item 13.7, letra k

32. Declaração de não acumulação de cargos, empregos e funções públicas
(Declaração 06)
33. Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as
penalidades enumeradas no artigo 137 e seu parágrafo único da Lei nº
8.112/90.(Declaração 07)

Item 13.7, letra l

34. Declaração firmada pelo nomeado de que requereu o cancelamento ou a licença
da inscrição na OAB, quando for o caso. (Declaração 08)

Item 13.7.2

35. Declaração firmada pelo nomeado de que percebe (ou não) proventos de
inatividade, seja pela União, por Estado ou por Município.(Declaração 09)

Item 13.7.2

36. Declaração de não participação em gerência ou administração de empresa
privada, de sociedade civil e não exercício do comércio, exceto na qualidade de
acionista, cotista ou comanditário (artigo 117, inciso x, da lei nº
8.112/90).(Declaração 10)

Item 13.7.2

37. Declaração firmada pelo nomeado, sob as penas da lei, de que possui bons
antecedentes. (Declaração 11)

Item 13.7.2
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38. Declaração que não possui antecedentes criminais no âmbito da justiça militar.
(Declaração nº 12)

Item 13.7.2

39. Declaração de atribuições do cargo (Declaração nº 13) Item 13.7.2
40. Declaração de primeiro emprego (Declaração nº 14)
41. Ficha cadastro (Documento nº 14) Checar o preenchimento de informações sobre
vínculo anterior, previdência  e dados do concurso

Item 13.7.2


