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INSTRUÇÕES PARA POSSE – CONCURSO 2014 

 

1. Procedimentos iniciais: 

 

a) Os candidatos nomeados deverão enviar curriculum vitae atualizado para o e-

mail gestaodepessoas@tcm.go.gov.br; 

 

b) Os candidatos nomeados poderão passar pela Entrevista de Ingresso a ser 

realizada em data e horário previamente agendado pela Divisão de Recursos 

Humanos. 

 

2. Documentação para Posse: 

 

a) Os documentos para posse deverão ser entregues na Divisão de Recursos 

Humanos deste Tribunal até às 18 horas do dia 11 de março de 2016; 

 

b) O nomeado deverá apresentar junto a Divisão de Recursos Humanos os 

seguintes documentos para posse (original e cópia): 

 

 01 (uma) foto 3 x 4; 

 

 01 (uma) cópia do RG; 

 

 01 (uma) cópia do CPF; 

 

 01 (uma) cópia do Comprovante de Endereço; 

 

mailto:gestaodepessoas@tcm.go.gov.br
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 Cópia do Título de Eleitor e comprovante da última votação e/ou Certidão Negativa 

Eleitoral (extraída no sítio www.tse.jus.br), com a respectiva validação; 

 

 01 (uma) cópia do Certificado de Reservista; 

 

 01 (uma) cópia da Certidão de Nascimento (solteiro) ou Casamento (casado), se 

divorciado ou viúvo, documento que comprove; 

 

 01 (uma) cópia do PIS/PASEP; 

 

 01 (uma) cópia do Diploma de Curso superior exigido conforme Edital 001/2014. 

 

 01 (uma) cópia de Inscrição na OAB (para área Jurídica) 

 

 Requerimento de Inclusão de Dependentes no Imposto de Renda (caso haja algum 

dependente) (disponível no site); 

 

 Certidão Negativa da Fazenda Federal (www.receita.fazenda.gov.br), Estadual 

(www.sefaz.go.gov.br), com as respectivas validações (original); 

 

 Certidão expedida pelos distribuidores criminais Estadual e Federal; 

 

 Declaração de Não Acumulação de Cargo e de que percebe (ou não) proventos de 

inatividade, seja pela União, por Estado ou por Município (disponível no site); 

 

 Cópia da última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da 

receita Federal, com o respectivo recibo, e as devidas atualizações e/ou 

http://www.tse.jus.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.sefaz.go.gov.br/
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complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, declaração 

firmada por ele próprio, nos termos da Lei nº 8.730/1993 e Lei nº 8.429/1992 

(disponível no site); 

 

 Relação das funções e cargos de direção que exerça ou tenha exercido nos dois 

anos anteriores em órgãos ou empresas ou instituições públicas ou privadas, no 

Brasil ou no Exterior, se for o caso (disponível no site); 

 

 Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades 

enumeradas no artigo 311 da Lei nº 10.460/88 (disponível no site); 

 

 Declaração constando que o candidato está ciente das atribuições do cargo, 

previstas na Lei nº 16.894/10 (disponível no site); 

 

 Declaração de não participação em gerência ou administração de empresa privada, 

de sociedade civil e não exercício do comércio exceto na qualidade de acionista, 

corista ou comanditário (artigo 303, incisos VI e VII, da Lei 10.460/88) (disponível 

no site); 

 

 N º da conta corrente e agência do Banco Itaú. Não possuindo, comparecer à 

Divisão de Recursos Humanos e solicitar declaração de comprovação de vínculo 

para abertura de conta corrente na agência do Itaú; 

 

 Laudo Médico original expedido pela Gerência de Saúde e Prevenção (fornecido 

no momento em que o candidato comparecer a Gerência de Saúde);  

 

 O nomeado que tiver qualquer vínculo empregatício no serviço público (em que a 

acumulação de cargo seja incompatível) deverá apresentar pedido de exoneração 

do cargo original devidamente protocolado (ou outro documento que comprove o 
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fim do vínculo); ATENÇÃO: Pedir exoneração com mesma data da posse para 

não perder o vínculo com o serviço público.  

 

3. Posse: 

 

a) A Posse ocorrerá, às 08 horas do dia 16 de março de 2016, na sede do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás; 

 

 

4. Perícia Médica: 

 

a) A perícia médica deverá ser agendada pelo telefone (62) 3269-4202; 

 

b) O candidato deverá comparecer na Gerência de Saúde e Prevenção - GESPRE, 

situada à Rua Dr. Olinto Manso Pereira, Setor Sul, Goiânia-Go, no dia e horário 

agendados; 

 

c) Candidatas gestantes não realizam exames radiológicos, caso o abdômen não 

esteja visível a ponto de comprovar a gravidez, será necessário exame 

comprovando gravidez; 

 

d) O Nomeado deverá apresentar também: - Identidade e cópia do Diário Oficial, 

comprovando a nomeação. No caso de pedido de prorrogação de posse, 

comprovante de aceitação do pedido devidamente protocolado; 
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e) Como existem formulários a serem preenchidos e exames a serem 

averiguados antes da perícia médica, será necessário o comparecimento do 

nomeado no dia e horário agendados com pelo menos 1/2 hora de 

antecedência; 

 

f) Exames a serem apresentados na Perícia Médica: 

 Oftalmológico - Acuidade visual com e sem correção; Biomicroscopia; 

Fundoscopia; Tonometria de aplanação; Mobilidade extrínseca; Pesquisa de 

Daltonismo; 

 RX de tórax - PA e perfil; 

 ECG; 

 Atestado médico de sanidade mental emitido por Médico Psiquiatra (original); 

 Laboratoriais - Hemograma completo; Glicemia de jejum; Uréia; Creatinina; 

TGO / TGP; IFTa para Chagas; PSA(homens acima de 40 anos). 

 Laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 

de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, conforme 

declarado no ato da inscrição, no caso de PNE. 

 

IMPORTANTE:  

 Outros exames laboratoriais com parecer especializado poderão ser 

solicitados pelo médico perito, na ocasião do exame clínico admissional; 

 O RX deve ser apresentado junto com o laudo, devidamente assinado e 

carimbado pelo médico responsável pelo exame; 

 Os exames podem ser feitos em qualquer clínica radiológica, laboratórios ou 

outros estabelecimentos capacitados para esses procedimentos; 
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 Os exames médicos solicitados para apresentação junto à GESPRE têm 

validade de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua emissão; 

 O laudo médico admissional emitido pela GESPRE tem a validade de 30 dias 

para apresentação no ato da posse. 

 

5. Solicitação de deslocamento para final de fila e/ou Desistência: 

 

O candidato nomeado que não desejar ocupar a vaga quando convocado, 

poderá apresentar desistência ou solicitar final de fila, preenchendo o 

formulário disponível na Internet na página do Concurso, seguindo as 

instruções contidas nos mesmos. 

 

6. Dúvidas e Esclarecimentos: 

 

A Equipe da Divisão de Recursos Humanos encontra-se à disposição para 

maiores esclarecimentos nos telefones: 62 3216-6273 ou 3216-6272. 

 

 

 


