DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA POSSE CONCURSO
TRAZER OS DOCUMENTOS EM A ORDEM NESSA RELAÇÃO
01 – Documentos pessoais CPF, RG e Titulo de Eleitor (original) e duas cópias.
02 - Certidão de nascimento ou casamento com as respectivas averbações, e RG E CPF do conjugue se for o caso (original) e duas
cópias.
03 – CPF (obrigatório), RG ou Certidão de Nascimento com o Cartão de Vacinação dos filhos menores/dependentes, original e duas
cópias e uma Declaração autorizando ou não o Município a cadastrar o(a) filho(a) como dependente, para fins de declaração de
imposto de renda, e informando que ele(a) não será declarado como dependente de outra pessoa.
04 - Certificado de Reservista ou Dispensa de corporação (para o sexo masculino) (original) e duas cópias.
05 – Número do PIS ou PASEP (caso não possua Pis/Pasep trazer declaração autorizando a prefeitura a fazer o cadastro).
06 - Uma fotos 3 x 4 recente.
07 – Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), a página onde consta a foto, a página com os dados pessoais e a
página onde conste o registro do ultimo emprego.
08–Documento de Escolaridade exigida para o cargo (Certificado ou Histórico Escolar acompanhado do Atestado de Conclusão) duas
cópias autenticadas em cartório (frente e verso).
09 - Declarações de Bens com Valores que compõe o seu patrimônio (se não houver, emitir declaração de que não possui bens);
10 - Declaração de Bens com Valores do conjugue se for o caso.
11 - Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, e para os cargos técnicos e professor
especificar a compatibilidade de horário caso tenha duplo vinculo.
12 - Declaração que não foi demitido com justa causa e a bem do serviço Público, no período de 05(cinco) anos, nas esferas federal,
estadual e Municipal.
13 – Certidão de Inexistência de Débitos para com a Fazenda Pública Municipal no site www.novaxavantinamt.com.br ou junto a
Gerência de Tributação;
14 - Certidão de quitação eleitoral (Cartório Eleitoral) ou no endereço eletrônico: www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-dequitacao-eleitoral;
15 - Número de conta corrente/salário pessoal junto ao Banco do Bradesco S.A.
16 - Comprovante de endereço atualizado (duas cópias), anotar número de telefone para contato e E-mail.

17 - Certidão negativa cível junto ao Cartório Distribuidor da Justiça Federal do domicílio do candidato, com emissão de, no máximo,
30 (trinta) dias (www. trf1.jus.br/servicos/certidao);
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– Certidão negativa cível junto ao Cartório Distribuidor da Justiça Estadual do domicílio do candidato, com emissão de, no

máximo, 30 (trinta) dias no endereço eletrônico; (http://www.tjmt.jus.br/paginas/servicos/CertidaoNegativa/EmitirCertidao.aspx).
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- Carteira Nacional de Habilitação - CNH (somente para os cargos de motorista, Operador de Máquinas Pesadas, Apoio

Administrativo Educacional (Transporte escolar) e Motorista de Veículo de Emergência);
20- Carteira de Registro no conselho da respectiva categoria quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo-se comprovante
de quitação de anuidade e certidão de regularidade;
21- Curso de qualificação para condutores de veículos de emergência para o cargo de Motorista de Veículo de Emergência.
Providenciar exames conforme relação abaixo e agendar na Divisão de Gestão de Pessoas o exame médico pré - Adimissional.
Observação:


A documentação deverá ser apresentada no prazo estabelecido (30 dias a partir da publicação), na ordem desta lista,
processos com documentação incompleta não serão aceitos pela Divisão de Gestão de Pessoas.



Telefone para contato (66) 3438 2653 e (66) 3438-3296.



E-mail para contato rhnovaxavantina@gmail.com

RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS
Categoria

Obrigatórios
para todos os
cargos

Descrição

Apresentação obrigatória
para todas as funções
públicas.

Exames
1. Hemograma completo em jejum 2. Glicemia em jejum 3. Reação sorológica para Lues (V.D.R.L) 4. Gama GT (Gama Glutamil
Transferase) 5. Perfil Lipídico (Colesterol L.D.L, Colesterol H.D.L e Colesterol Total, Triglicérides) 6. Eletrocardiograma (E.C.G) com
avaliação do médico cardiologista 7. Raio RX do tórax P.A e perfil e os laudos correspondentes OBS: dispensável para gestantes
mediante apresentação do laudo de ultrasonografia (ecografia) recente a data da avaliação médica pericial 8. Audiometria Tonal
com avaliação do fonoaudiólogo OBS: se houver perda, ou redução, auditiva apresentar avaliação do médico otorrinolaringologista.
9. Atestado de acuidade visual, fundo de olho e tonometria, em ambos os olhos, emitido por médico oftalmologista. 10. Exame de
urina tipo I (E.A.S) 11. Atestado de saúde mental emitido por médico psiquiatra com indicação no Conselho Federal de Medicina
12. Teste Palográfico (Avaliação Psicológica). 13. Eletroencefalograma (E.E.G) com mapa e avaliação de médico neurologista para
homens e mulheres com idade igual ou acima de 40 anos 14. Colpocitologia Oncótica - Papanicolau para mulheres com idade igual
ou acima de 40 anos 15. Antígeno Prostático Especifico - P.S.A. para homens com idade igual ou acima de 40 anos

Docência

Nutrição

Saúde

Exigidos para o exercício
da função de Professor
Exigidos para o exercício
da função do cargo de
Apoio Administrativo
Educacional - Nutrição e
outras ligadas à
manipulação de alimentos
e/ou bebidas
Exigidos para o exercício
da função de Médico,
Enfermeiro, Técnico em
Enfermagem, Odontólogo,
fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, psicólogo,
técnico de imobilização,
técnico de laboratório,
biólogo, Odontólogo,
técnico de raios-X.

1. Laringoscopia de cordas vocais com avaliação do médico otorrinolaringologista

1. Parasitológico de fezes 2. Bacteriológico de secreção nasofaringea 3. Pesquisa de BK no escarro (Baciloscopia)

1. Exame Anti-HCV 2. Teste de PPD - Teste Tubercolínico 3. Tempo de protrombina (TP ou TAP) e tempo de tromboplastina ativada
(TTP ou PTT)

