
 

 

Documentação necessária pra Posse no Concurso Público nº 01/2018 

 

 
 

- Se solteiro, certidão de nascimento; se casado, certidão de casamento; 

- Cédula de identidade; 

- Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

- Carteira de trabalho (CTPS); 

- Cartão do PIS/Pasep. 

- Comprovação da escolaridade: 

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau), 

fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 

- Comprovação de quitação com o Serviço Militar Obrigatório (se do sexo masculino) 
Certificado de Reservista, Alistamento Militar constando a dispensa do serviço militar obrigatório ou 

outro documento hábil para comprovar que o tenha cumprido ou dele tenha sido liberado. 

 

- Comprovação de situação regular perante a legislação eleitoral 

Título de eleitor e último comprovante de votação (ou justificativa). 

 

- Certidão de quitação eleitoral - http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-

eleitoral  

 

- Certidão de antecedentes criminais: 

Em nível federal: 

Policia Federal - https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao 

Crimes Eleitorais - http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 

Justiça Federal - http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar 

Em nível estadual:  

Certidão antecedentes Criminais Estado de São Paulo - http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx 

 

- Declaração de que o candidato não sofreu punição disciplinar no exercício de função pública qualquer, 

ou, caso tenha ocorrido, deve-se prestar os esclarecimentos. 

 

- Declaração que não possui acumulação de cargo. 
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MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

 

Eu,_________________________________________________, infra-assinado, brasileiro (a), estado 

civil_________________, portador (a) do RG n°____________________________, inscrito (a) no CPF sob o n° 

_______________________, DECLARO para todos os efeitos legais, não haver sofrido ou estar cumprindo, no 

exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada 

por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.  

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO.  

 

Santa Salete/SP, ________ de ________________de 2018.  

 

 

 

______________________________________ 

Nome: 

CPF 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI ACUMULAÇÃO DE CARGO 

 

 

 

Eu _______________________, portador da Carteira de Identidade RG nº __________________ e CPF nº 

___________________, residente e domiciliado na Rua ______________________ nº _____ – Bairro 

___________________, nesta cidade de ____________________, aprovado (a) no Concurso Público nº 

001/2018 da Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, para o cargo de ________________________, declaro 

para os devidos fins, sob as penas da Lei, que seja da Administração Direta ou Indireta, que não exerço nenhum 

outro cargo, emprego ou função no Serviço Público, quer seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, quer 

seja na Administração Direta ou Indireta, cuja acumulação seja vedada com o cargo para o qual serei nomeado, 

conforme estabelece o caput do inciso XVI, do artigo 37, da Constituição Federal.  

 

 

Santa Salete/SP, ____ de ____________________ de 2018 

 

 

 

______________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 


