ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO

DOCUMENTOS PARA REGISTRO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

a. Formulários de Dados Cadastrais (Conforme arquivo anexo para cada tipo)
1 Formulário Cadastro Efetivo,
2 Formulário Conselheiro Tutelar,
3 Formulário Emprego Público,
4 Formulário Função temporária.
5 Formulário Cargo Comissionado.
b. Formulário de Declaração de Dependência; (constante no arquivo Modelo)
c. Formulário de Declaração de Bens; (constante no arquivo Modelo)
d. Formulário de Declaração de Não Acumulação de Cargos, Empregos e/ou Funções pública;
(constante no arquivo Modelo)
e. declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, as penalidades previstas nos
Artigos 138 e 139 da Lei n.º 6.745/85 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de
Santa Catarina), no caso de já ter exercido cargo ou função em qualquer esfera
administrativa; constante no arquivo Modelo
f. Carteira de Identidade;
g. Título de Eleitor, com confirmação da última votação, assim como, declaração
emitida pelo T.R.E. que comprove o pleno gozo dos direitos civis e políticos;
h. Certificado de Reservista;
i. Certificado escolar (prova de que o candidato satisfaz o nível de escolaridade
exigido no edital do concurso);
j. Documento com o nº do PIS/PASEP, ou extrato de inexistência de registro obtido junto
ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal);
k. CPF - Cartão do Cadastro de Pessoa Física;
l. Certidão de Casamento;
m. Certidão de Nascimento do(s) filho(s);
n. Laudo médico (obtido mediante perícia médica);
o. Carteira de Trabalho (CTPS);
p. Comprovante de conta corrente bancária;
q. Comprovante de residência (conta de luz ou água ou telefone não superior a 90 dias);
r.. 01 (uma) foto no tamanho 3X4 colorida atual;
s. Carteira Nacional do SUS;
t. Documentos exigidos para cargos específicos:
Certidão expedida pelo conselho profissional, comprovando a inscrição e a regularidade do
registro.
Carteira Nacional de Habilitação – CNH.

