ANEXO V

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA CONTRATAÇÃO
(Cópias com originais)
12345-

Documento de Identidade.
CPF.
Certidão de Nascimento.
Certidão de Casamento.
Certidão de nascimento dos Filhos (SE HOUVER) – APRESENTAR O
CPF.
6- Certificado de Quitação com o Serviço Militar.
7- Título de eleitor com comprovação de votação (ÚLTIMA ELEIÇÃO).
8- Comprovação de Residência.
9- Curriculum, contendo comprovação de graduação e pós-graduação
(CONFORME EXIGIDO NO EDITAL).
10- Análise dos exames (Anexo VI) e avaliação pelo médico da Ufra.
11- Declaração de bens e valores ou Declaração de Imposto de Renda.
12- Informações bancárias: Banco, Agência e Conta Corrente.
13- PIS/PASEP: Não considerar o NIT (INSS).
14- Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função
pública (Anexo VII).
15- Declaração de Gozo dos Direitos Políticos, sem restrições para o exercício
de cargo público. (www.tse.gov.br)
Certidão Negativa Cível (obtida no Fórum Cível) e Criminal
(www.tjpa.jus.br) da Justiça Estadual, Militar (www.stm.gov.br) e federal
(www.jf.gov.br).
16- Declaração de que não é devedor da Fazenda Nacional
(www.receita.fazenda.gov.br).
17- Comprovante de quitação com o Conselho Regional da Categoria.
18- Tipagem Sanguínea.
19- 2 fotos 3x4.
20- Editais: do Concurso, de Homologação e de Nomeação publicados no
D.O.U.
21- Passaporte atualizado (Estrangeiro), com seus respectivos vistos.

ANEXO VI

EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMISSIONAIS
01- Eletroencefalograma com laudo
02- Eletrocardiograma com laudo
03- Hemograma completo com contagem de plaquetas
04- Glicemia em jejum
05- Lipidograma Total (Colesterol fracionado e Triglicérides)
06- Transaminsases oxalacética e pirúvica
07- Sorologia para lues (VDRL)
08- Sorologia para Chagas
09- Grupo Sanguíneo e fator RH
10- Urina rotina (EAS)
11- Parasitológico de fezes
12- Laudo de sanidade mental emitido por psiquiatra (com carimbo de
psiquiatra)
13- P.S.A. – somente para os homens (acima de 45 anos)
14- Raio X de tórax em PA – com laudo.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES
Declaro, para os devidos fins, que os bens e valores, no país ou no exterior, entendidos como:
os imóveis; móveis; semoventes; títulos; rendas; Mobiliários; automóveis; embarcações;
aeronaves; dinheiros; aplicações financeiras, etc, que:
a) não possuo bens e valores a declarar ( ).
b) constituem meu patrimônio, separadamente, do de meus dependentes, os seguintes bens e
valores:
VALOR
ITEM
DESCRIÇÃO DO BEM
AQUISIÇÃO
VENAL

Declaro, ainda, que a presente declaração é verdadeira e tenho ciência de que constitui crime
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, prestar declaração falsa com finalidade de
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ciente também de que
a penalidade a ser aplicada é de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa.

DATA ___/___/_____

_______________________________________
Assinatura do Candidato

