DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA POSSE
a) comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se já for cadastrado; (Se não for
cadastro, o candidato deverá se dirigir ao Banco do Brasil para
cadastramento, sem este número não é possível tomar posse nem realizar o
cadastro)
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Cédula de Identidade;
d) Certidão de Casamento. Se viúvo, apresentar a Certidão de Casamento
com a averbação do Óbito; se divorciado, apresentar a Averbação ou
Escritura Pública de União Estável;
e) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos;
f) cópia da Declaração de Bens encaminhada à Receita Federal, relativa ao
último exercício fiscal; (nos casos em que o candidato não declarar o
imposto de renda, deverá apresentar a declaração dos bens que possui, ou
não, com os valores estimados)
g) comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone);
h) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo órgão
competente;
i) Certificado de Reservista e/ou Carta-patente para candidatos com idade
até 45 anos;
j) Registro no Conselho Regional da categoria profissional, quando for o
caso; (Cargo de Analista Judiciário – Apoio Especializado Estatístico.
k) diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível exigido
para o cargo, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério de
Educação, comprovado por meio de apresentação de seu original e de
cópia.

DECLARAÇÕES E CERTIDÕES
a) Declaração indicando a atividade pública ou particular que o candidato
porventura exerça, mencionando o local, cargo e horário de trabalho; ou
declaração de que não exerce atividade pública ou privada remunerada
(PJA-178); (DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO)
b) Certidão negativa da Justiça Estadual – 1ª Grau: distribuição – Ações
cíveis e criminais – Resolução 156-CNJ;
c) Certidão negativa da Justiça Estadual – 2º grau: ações cíveis e criminais;
d) Certidão negativa da Justiça Federal – 1º e 2º Graus;
e) Certidão negativa da Justiça Eleitoral (crimes eleitorais);
f) Certidão negativa da Justiça do Trabalho;
g) Certidão negativa da Justiça Militar; (Candidatos homens e mulheres)

h) Certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado;
i) Certidão negativa do Tribunal de Contas da União;
j) Certidões Negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal;
k) Certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato
de Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça;
l) Declaração dos entes públicos ou órgãos jurisdicionais em que tenha
trabalhado nos últimos dez anos, constando a informação de não ter sido
demitido, a qualquer título, não ter tido cassada aposentadoria ou
disponibilidade. O candidato que não trabalhar no serviço público deverá
apresentar declaração de não ter trabalhado em nenhum outro órgão
público;
m) Certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade onde
reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos.

DADOS BANCÁRIOS
Nº da conta/corrente e Agência Bancária, conveniados com Tribunal de
Justiça (BANCO DO BRASIL ou SICRED) – Sem o número da conta não é
possível realizar o cadastro, caso não possua, é indispensável a abertura da
conta)

PRINCIPAIS SITES RELACIONADOS ÀS CERTIDÕES:
Justiça Federal
http://www.jfal.jus.br/servicos/certidao-negativa/emissao
efeito cível, criminal e execução fiscal)

(1

certidão

de

Tribunal Regional Eleitoral
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
certidão de crimes eleitorais)

(1

http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
certidão de quitação eleitoral)

(1

Tribunal de Justiça de Alagoas
http://www2.tjal.jus.br/sco/abrirCadastro.do
criminal e execução fiscal)

Justiça Militar
http://www.stm.jus.br/ (1 certidão)

(certidões

de

efeito

cível,

Tribunal de Contas da União
https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/home.faces (1 certidão)

Tribunal de Contas do Estado
http://www.tce.al.gov.br/v2/index.php?
option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=208 (1 certidão)

Conselho Nacional de Justiça
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php?
validar=form (1 certidão)

