
 
 

Rua 68, nº 727 Centro, Goiânia-GO - CEP 74.055-100 – Fone: 3216-6273 / Fax: 3212-0177 

 
Estado de Goiás 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

 

 
INSTRUÇÕES PARA POSSE – CONCURSO 2012 

2ª Convocação – Fevereiro/2013 
 
 

1. Procedimentos iniciais: 
 

a) Os candidatos nomeados deverão enviar curriculum vitae atualizado para o e-
mail srh@tcm.go.gov.br até o dia 04 de março de 2013; 
 

b) Os candidatos nomeados deverão passar pela Entrevista de Ingresso a ser 
realizada nos dias 06 e 07 de março de 2013, em horário previamente 
agendado junto a Divisão de Recursos Humanos (fone: 3216-6272 com Nelma 
ou Silvia). 

 
Observações:  

 Os horários deverão ser rigorosamente observados; 

 As informações acima solicitadas, serão utilizadas exclusivamente para 
fins de definição das lotações dos candidatos no Órgão. 
 

 
 

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 14 de março de 2013; 
 

b) O nomeado deverá apresentar junto a Divisão de Recursos Humanos os 
seguintes documentos para posse (original e cópia): 
 

 RG – Carteira de Identidade (02 cópias);  
 

 CPF – Cadastro de Pessoa Física (02 cópias);  
 

 Título de Eleitor com comprovante da última votação ou Certidão da Justiça 
Eleitoral (01 cópia); Vide: www.tse.gov.br – certidões – quitação eleitoral 
(imprimir a certidão e a validação); 
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 Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação para os candidatos 
do sexo masculino (01 cópia);  
 

 Registro em Órgão de Classe, quando for requisito para investidura no cargo 
(02 cópias);  
 

 Comprovante da escolaridade exigida para investidura no cargo devidamente 
reconhecido por instituição competente (01 cópia);  
 

 Atestado médico de sanidade mental emitido por Médico Psiquiatra (01 
cópia);  
 

 02 (duas) fotos 3 x 4; (uma foto será utilizada para confecção do crachá); 
 

 Certidão de Nascimento (solteiro) ou Casamento (casado), se divorciado ou 
viúvo, documento que comprove (02 cópias); 

 

 Cópia do PIS/PASEP (01 cópia); 

 

 Comprovante de endereço (02 cópias); 

 

 Certidão Negativa da Fazenda Federal; 

 

 Certidão Negativa Estadual emitida na localidade onde reside; 

 

 Certidão Negativa Municipal (ISS/IPTU) emitida na localidade onde reside; 

 

 Certidão Negativa Criminal (expedida pelo Tribunal de Justiça da localidade 
onde reside); 

 

 Todas as Certidões emitidas pela Internet deverão estar acompanhadas das 
respectivas validações;  

 

 Declaração de Não Acumulação de Cargos (formulário disponível na DRH 
TCM); 
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 Declaração de Bens (formulário disponível na DRH TCM); 

 

 Requerimento para inclusão de dependentes IRRF (formulário disponível na 
DRH TCM); 

 

 Formulário de Cadastro Pessoal (formulário disponível na DRH TCM); 

 

 N º da conta corrente e agência do Banco Itaú. Não possuindo, comparecer à 
Agência do Itaú, para proceder a abertura da conta, munido de documentos 
pessoais e cópia da Portaria de nomeação publicada no Diário Oficial;  

 

 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 fim do vínculo). ATENÇÃO: Pedir exoneração com mesma 
data da posse para não perder o vínculo com o serviço público.  

 
 

3. Solenidade de Posse: 
 

a) A Solenidade de Posse ocorrerá, às 09 horas do dia 20 de março de 2013, no 
Plenário desta Corte; 
 

b) O Candidato nomeado a ser empossado deverá: 

 Chegar com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos; 

 Identificar-se à Assessoria de Comunicação Social responsável pela 
organização da solenidade. 

 
4. Perícia Médica: 
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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 abdome 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; 

 
e) Como existem formulários a serem preenchidos e relação de exames a serem 

averiguados antes do ato médico em si (exame), será necessário o 
comparecimento 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 - AP 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:  
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 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; 

 

 Os exames médicos solicitados para apresentação junto ao GESPRE têm 
validade de 01 (um) ano (sangue, radiológicos, etc.); 

 

 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: 
 

a) O candidato nomeado que não desejar ocupar a vaga quando convocado, 
poderá apresentar desistência ou solicitar final de fila; 
 

b) Para solicitação de final de fila, protocolar requerimento junto à Divisão de 
Protocolo desta Casa; 
 

c) Para desistência, apresentar, junto à Divisão de Recursos Humanos, 
Requerimento de Desistência para formalização do pedido. 

 
 

6. Esclarecimentos: 
 

A Equipe da Divisão de Recursos Humanos encontra-se à disposição para 
maiores esclarecimentos nos telefones: 62 3216-6273 ou 3216-6272. 

 
 
 


