ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES PARA ADMISSÃO
APRESENTAR SEGUINTES DOCUMENTOS NA ESCOLHA DE VAGA
 (ORIGINAL E CÓPIA):
 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – (Cópias pág 01 e 02)
 Comprovante de residência atual em nome do servidor (Documentos aceitos: faturas de energia, água, ou
telefone; e se for o caso, contrato de aluguel ou declaração do proprietário da residência, ambos
autenticados em cartório, anexados uma das formas de comprovação de residência citadas acima).
 Certidão de Casamento ou de Nascimento;
 Carteira de Identidade; (atualizada conforme estado civil)
 CPF
 Título de Eleitor (frente e verso)
 PIS/PASEP
 CNH - (com respectiva categoria exigida p/ o cargo de motorista)
 Certificado Militar (para homens com idade até 45 anos)
 Comprovante de Vacina contra Rubéola (para mulheres de até 40 anos)
 02 (Duas) Fotos 3X4 Atuais;
 COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE/CURSOS:
 Original e fotocópia do Diploma: Comprovando do nível de escolaridade exigido para o cargo;
 Original e fotocópia do Certificado Curso do Magistério (para cargos de assessor(a) de docência e
secretario(a) educacional)
 Original e fotocópia do Certificado de Curso de Informática (para cargos de oficial administrativo, secretario(a)
educacional)
 Original e fotocópia – Identidade Profissional registrada no Conselho da Classe, exigido por lei para o
exercício do cargo;
 DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS:
 Declaração de bens e direitos que possui em seu nome. ANEXO (Pode ser substituída pela Declaração de IR
do ultimo exercício)
 Declaração negativa de acúmulo cargo pública e de incompatibilidade com o serviço público – ANEXO
 Declaração negativa penalidades em processos administrativos disciplinar durante o exercício em função
pública - ANEXO
 Certidão CRIMINAL. (expedida pelo fórum da comarca do domicílio do candidato ou pelo site:
https://www.tjsc.jus.br/certidoes
 Certidão CÍVEL (expedida pelo fórum da comarca do domicílio do candidato ou pelo site:
https://www.tjsc.jus.br/certidoes
 Certidão de Quitação Eleitoral, comprovando pleno exercício dos direitos políticos - (Retirar no Cartório
Eleitoral ou pelo site: http://www.tse.jus.br/eleitor-e-eleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral





DOCUMENTOS DOS FILHOS:
Fotocópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos;
Fotocópia da Carteira de vacina dos filhos (até 05 anos de idade)
Atestado de Frequência Escolar dos Filhos em Idade Escolar. (De 06 a 14 anos)

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS
Eu, ____________________________________________________, brasileiro (a) maior,
residente e domiciliado na cidade de
___________________________________, nº

____,
________, Bairro

UF

____,

_____

,

a

Rua

portador

do RG ___________________ e do CPF _________________________, declaro para os devidos
fins

e efeitos,

que

nesta data tenho como bens de particular propriedade minha os

discriminados na relação abaixo:

BENS E DIREITOS

R$

TOTAL DOS BENS E DIREITOS

FONTE PAGADORA

R$

TOTAL DA FONTE PAGADORA

Rio Negrinho - SC ______ de _____________ de _______.

___________________________________________________
Assinatura

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
Eu, ____________________________________________________________, declaro,
nos termos do artigo 37, inciso XVI, XVII e § 10 da Constituição Federal, sob as penas previstas
no artigo 299, do Código Penal Brasileiro, para fins de posse no cargo de
______________________________________, junto a Prefeitura Municipal de Rio Negrinho que:
( ) Não exerço qualquer outro cargo público, função ou emprego em Entidades Federais,
Estatuais ou Municipais, bem como Autarquias, Empresas Públicas ou de Economia Mista e em
Fundações Públicas e não recebo proventos de aposentadoria.
( ) Exerço o(s) cargo(s) público(s), função(es) ou emprego(s) abaixo:
a)
______________________________________________________,
na
entidade _______________________________________ da esfera Federal( ) Estadual( )
Municipal( ), cuja carga horária é de ______ horas semanais, e a jornada de trabalho é
das ______ às ______ horas. __________________________________
b)
______________________________________________________,
na
entidade _______________________________________ da esfera ( ) Federal ( )
Estadual ( ) Municipal, cuja carga horária é de ______ horas semanais, e a jornada de
trabalho é das ______ às ______ horas.___________________________________
( ) Recebo proventos de aposentadoria, por ter se inativado(a) no cargo, emprego e/ou
função pública.
Por ser expressão da verdade assino a presente em,

Rio Negrinho – SC, ______ de ___________________ de ________.

_____________________________________
Assinatura do declarante

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PENALIDADES
Eu,_________________________________________________,
RG:___________________,

CPF:

_________________________,

para

fins

de

Admissão/Contratação, DECLARO não ter sofrido no exercício de função pública penalidades em
processo administrativo disciplinar.

Por ser essa a expressão da verdade, firmo o presente, sob penas da
legislação vigente.

Rio Negrinho - SC ______ de _____________ de _______.

__________________________________
Assinatura

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, proprietário

_,

brasileiro (a), estado civil

, portador (a) da Identidade n.º

__________________ e CPF n.º ___________________, residente e domiciliado nesta cidade de
________________________

UF

_____

________________________________________,

a

número

Rua

_______,

Bairro

____________________________.
DECLARO conforme artigo 1º. da Lei 7115/83, para fins de comprovação de Residência
que o (a) Sr. (a)

Servidor

___________________________________________________________,

brasileiro (a),estado civil

, portador (a) da Identidade n.º __________________ e CPF n.º

_________________________

,

residente

e

domiciliado

(a)

na

cidade

de

________________________ UF ____ a Rua _________________________________, número
_______, Bairro ______________________________, que o mesmo reside em minha
propriedade no endereço citado acima, conforme comprovante de residência anexo.
DECLARO ainda ser conhecedor das sanções civis, administrativas e criminais a que
estarei sujeito, caso o quanto aqui declarei não porte estritamente a verdade.
Rio Negrinho – SC, ______ de ___________________ de _______.

_____________________________________________
Assinatura com firma reconhecida.

