RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA NOMEAÇÃO (POSSE)
8.1. Para habilitarem-se à nomeação, os candidatos deverão apresentar os seguintes
documentos originais acompanhados de cópias autenticadas:
a) Cédula de Identidade – RG; (CNH para cargos de Motorista)
b) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do Ministério da Fazenda;
c) Título de Eleitor e prova de quitação das obrigações eleitorais;
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando a dispensa;
se masculino.
e) Certidão de Nascimento dos filhos; (Caso tenha)
f) Caderneta de Vacinação dos filhos com idade de até cinco anos;
g) Comprovante escolar;
h) Certidão de Nascimento ou Casamento;
i) PIS/PASEP;
j) Declaração de não–cumulatividade de cargo público, exceto os previstos em lei;
k) 05 (três) fotos 3x4 coloridas recentes;
l) Comprovante de aptidão física e mental a ser expedido por médico habilitado, a cargo
da Prefeitura Municipal de Palmeirópolis/TO;
m) Comprovante de residência;
n) Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde
tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
o) Para cursos superiores Diploma e registro nas entidades de classe,
p) Comprovante de conta corrente bancaria (B. Brasil ou Bradesco), outros documentos
que a Prefeitura Municipal de Palmeirópolis/TO julgar necessários.
EXAME MÉDICO PERICIAL:
É de caráter eliminatório e será realizado preliminarmente pela Junta Medica Oficial do
Município de Palmeirópolis - TO,
1. Hemograma completo e contagem de plaquetas, glicemia de jejum, tipagem
sangüínea, HBS, AG, VDRL; exame bioquímico do sangue: glicose, uréia,
creatinina, TGO, TGP, colesterol total, HDL – colesterol e Triglicérides;
2. Urina: EAS;
3. Eletrocardiograma com laudo, emitido por médico cardiologista;
4. Radiografia do tórax em PA e perfil com laudo;
5. Exame oftalmológico completo: acuidade visual com e sem correção, fundoscopia,
motricidade ocular, tonometria, biomicroscopia e senso cromático;
6. Comprovante de vacina contra febre amarela com prazo de validade não-vencido.
7. Audiometria Ocupacional, Médico Otorrinolaringologista.
Deverão ser apresentados os exames originais, os quais terão validade de 90 (noventa)
dias.

