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ANEXO II
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSSE EM CARGO PÚBLICO E INGRESSO NO
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL


























Cédula de Identidade – RG (original e cópia)
CPF (original e cópia)
Declaração de Regularidade do CPF (original )
Obs. disponível no endereço eletrônico da Receita Federal
Declaração do Imposto de Renda (original e cópia) apenas para quem declarou em 2018
Comprovante de residência atual (original e cópia).
Obs. serão aceitos contas de água, luz ou telefone fixo
Titulo Eleitoral frente e verso (original e cópia)
Certidão de quitação eleitoral disponível no endereço eletrônico do TSE (original)
Comprovante de nível de escolaridade e demais requisitos para exercício do cargo
Obs. diploma, certificado ou histórico escolar (original e cópia)
Comprovante de inscrição no respectivo órgão de classe (original e cópia), quando
exigido em Edital
Certidão negativa de antecedentes criminais SAC (original)
Comprovante de regularidade militar, para o sexo masculino (original e cópia)
Obs. certificado de alistamento militar, carteira de reservista ou certificado de dispensa
de incorporação
Nº do PIS/PASEP/CNIS (www.mpas.gov.br) - (original e cópia)
01 foto 3x4 recente e datada
Certidão de Casamento - averbada quando for o caso (original e cópia)
Carteira Nacional de Habilitação (original e cópia), quando exigido para o cargo
Quando tiver filhos menores de 14 (quatorze) anos:
- Certidão de nascimento (original e cópia)
- Caderneta de vacinação (original e cópia)
- Frequência escolar (original)
Quando tiver filho adotivo ou menor sob guarda e sustento até 14 (quatorze) anos:
- Certidão de nascimento (original e cópia)
- Prova de adoção ou autorização judicial (original e cópia)
- Cartão de vacinação (original e cópia)
- Frequência escolar (original)
Quando tiver filho incapaz de qualquer idade:
- Certidão de nascimento (original e cópia)
- Laudo médico oficial (original e cópia)
- Termo de curatela judicial (original e cópia)
Declaração de Bens e de não acumulação de cargo, emprego ou função pública¹
(original) a ser entregue no ato da posse
Ficha de cadastramento¹ (digitada)
Atestado médico² (original)

¹ Disponível no endereço eletrônico www.pmvc.ba.gov.br
² Emitido por junta médica designada pela Comissão do Concurso - Edital nº 01/2013

