SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA INVESTIDURA NO CARGO EFETIVO
NOME: ______________________________________________________________________________
CARGO:

ANALISTA JUDICIÁRIO

ÁREA:

JUDICIÁRIA

TÉCNICO JUDICIÁRIO
ADMINISTRATIVA

APOIO ESPECIALIZADO

ESPECIALIDADE: _______________________________________ RAMO:_______________________

Uma foto 3 x 4 recente;
Laudo inspeção médica e psicológica;
FORMULÁRIOS
Ficha cadastral;
Declaração quanto ao exercício, ou não, de outro cargo, emprego ou função pública;
Termo de comprometimento conforme art. 8º da Resolução nº 253/2003 e Resolução nº 485/2012;
Autorização de acesso pelo Tribunal de Contas da União às declarações de ajuste anual do imposto de renda
ou Declaração de bens e rendas que constituem o seu patrimônio;
Declaração funcional de parentesco;
Formulário PASEP ou número do PIS.
DOCUMENTOS (original e cópia) e CERTIDÕES
Certidão de nascimento ou de casamento com as respectivas averbações, se for o caso;
Cédula de Identidade;
Certificado de inscrição no cadastro de pessoas físicas – CPF/MF;
Título de eleitor acompanhado de certidão de quitação eleitoral expedida pela Justiça Eleitoral;
Certificado de reservista, de dispensa de incorporação, ou outro documento de quitação com o serviço militar;
Curriculum Vitae atualizado e assinado;
Comprovante de inscrição PIS/PASEP;
Comprovante de escolaridade devidamente registrado;
Comprovante de experiência profissional e de registro na entidade de classe, nos casos previstos no Edital do
Concurso Público;
Certidão ou declaração negativa do conselho ou órgão profissional competente, com a informação de que não
foi excluído do exercício da profissão;
Outros comprovantes exigidos no Edital do Concurso Público referentes ao requisito de ingresso no cargo;
Comprovante de titularidade de conta bancária;
Declaração do órgão de origem (para os candidatos que já são servidores públicos) com a situação funcional
do servidor: data da posse e exercício, cargo, vínculo jurídico na origem, vínculo previdenciário e regime
trabalhista;
Certidões ou declarações negativas dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais em que tenha trabalhado nos
últimos dez anos, constando a informação de que não foi demitido, a qualquer título, não teve cassada a
aposentadoria ou disponibilidade e não foi destituído de cargo em comissão;
Certidões dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco
anos, das Justiças Federal, Estadual ou Distrital e Militar expedidas há, no máximo, seis meses;

Justiça Federal:
http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/

Justiça Distrital:
http://www.tjdft.jus.br/servicos/certidao-nada-consta/certidao-nada-consta

Justiça Militar:
http://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa

Certidão ou declaração negativa dos Tribunais de Contas da União, do Estado e, quando for o caso, do
Município;

Tribunal de Contas da União:
https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces

Tribunal de Contas do Distrito Federal:
https://www.tc.df.gov.br/4-consultas/certidao-de-julgamento-de-contas/
Certidão ou declaração negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa do Conselho Nacional de Justiça

Conselho Nacional de Justiça:
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
Folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados (onde tenha residido nos últimos cinco
anos) expedidas há, no máximo, seis meses.

Polícia Federal:
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/antecedentes-criminais

Polícia Civil do Distrito Federal:
http://certidaoweb.pcdf.df.gov.br

RECEBI A DOCUMENTAÇÃO ACIMA ASSINALADA EM: _______/________/_________

ASSINATURA E CARIMBO: ________________________________________________________

