
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Relação / Documentos necessários – Ato da Posse

CARGO EFETIVO

      1. Fotocópia autenticada ou com apresentação dos originais dos seguintes documentos:
1.1. CPF do titular e cônjuge;
1.2. Título de Eleitor e o respectivo comprovante de que votou na última eleição;
1.3. Carteira de Identidade;
1.4. Carteira de Reservista (se do sexo masculino);
1.5. Certidão de casamento ou Certidão de nascimento;
1.6. Diplomas;
1.7. Certidão de nascimento dos filhos dependentes;
1.8. Declaração de não parentesco;
2. Outros:

      2.1. Número do PIS/PASEP
2.2.Indicação do banco, agência e número de conta do BANCO ITAÚ,  sendo que os servidores 
que assumirão cargos no Tribunal de Justiça ou na Comarca de Goiânia deverão abrir conta na 
agência localizada no prédio do Tribula de Justiça;
2.3. Declaração sobre acumulação de cargos, empregos ou função pública;
2.4. Declaração de bens;
2.5. Declaração de incompatibilidade com a advocacia, sendo Bacharel em Direito;
2.6. Certidão negativa fornecida pelo Distribuidor Cível e Criminal da comarca onde  reside;
2.7. Comprovante de Residência;
2.8. Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual (Conselho Administrativo Tributário 
-CAT- Gerência da Dívida Ativa);
2.9. Exame admissional (sanidade física e mental) realizados pela Junta Médica Oficial do 
Poder Judiciário -Sala 1221- 12º andar;
Deverá ser agendando com antecedência pelos telefones: 3216 2047, 3216 2045, 3216 2115
2.10. Informar se já exerceu algum cargo ou função do Poder Judiciário;
2.11. 01 ( uma) fotografia 3x4;

Exames obrigatórios que deverão ser apresentados para realização dos exames admissionais na 
Junta Médica:
a) Hemograma completo;
b) Glicemia de Jejum;
c) Sorologia para Chagas;
d) Lipidograma;
e) Eletrocardiograma; 
f) RX do tórax PA/Perfil com laudo médico;
g) Colpocitologia Onco parasitária ( só para mulheres) com laudo emitido por médico 
patologista.

OBS: Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos na Diretoria de Recursos Humanos- 
Salas 422/423- Telefones 3216 2190 – 3216 2199 – 3261-2751.




