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1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A POSSE EM CARGO EFETIVO 

a) Apresentar originais e cópias dos seguintes documentos:  

[  ] Cédula de Identidade 

[  ] Cadastro de Pessoa Física - CPF 

[  ] Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral 

[  ] Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 

[  ] Diploma da escolaridade exigida para o cargo 

[  ] Comprovante ou número de Inscrição no PIS ou PASEP 

[  ] Comprovante de residência  

[  ] Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável 

[  ] Certidão de nascimento dos filhos e/ou dependentes legais 

[  ] CPF dos genitores, cônjuge, filhos e/ou dependentes legais 

[  ] Última Declaração Completa do Imposto de Renda, caso tenha declarado 

[  ] Cartão de Conta Corrente ou Conta Salário no Banco do Brasil* 
*Caso não possua conta corrente ou salário no Banco do Brasil, o candidato deverá providenciar a abertura. 
 

a.1) Exigência somente para os candidatos do sexo masculino: 

[  ] Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação Militar. 
 

a.2) Exigência somente para os cargos de Analista Judiciário – Especialidade: Administração, Arquitetura, 

Assistência Social, Biblioteconomia, Contabilidade, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Psicologia: 

[  ] Carteira de Registro Profissional no conselho correspondente 
 

a.3) Exigência somente para os candidatos aprovados em vaga reservada para pessoa com deficiência:  

[  ] Laudo Médico atestando a deficiência. 
 

b) Apresentar: 

[  ] Curriculum Vitae informando últimas experiências profissionais, acadêmicas e outras informações que 

julgar necessárias 

[  ] Uma foto 3x4 atual em fundo branco e não datada. 
 

Após a entrega da documentação, o candidato receberá o Ofício expedido pelo TJRR apresentando-o para 

perícia médica. De posse deste ofício, o candidato deverá dirigir-se imediatamente à Junta Médica Oficial do 

Estado de Roraima, localizada na Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração – SEGAD, R. 

Francisco Paulino da Silva Aguiar n.° 215-D, Caçari – Boa Vista/RR, prédio da Faculdade Cathedral, de 2ª
 
a 

6ª feira, das 07h30min às 13h30min, para agendamento da perícia. 

 

2. EXAMES MÉDICOS NECESSÁRIOS PARA A AVALIAÇÃO MÉDICO-PERICAL 

a) Relação de exames laboratoriais e laudos a serem apresentados na Junta Médica do Estado de 

Roraima: 

[  ] Hemograma completo 

[  ] Lipidograma completo 

[  ] Triglicerídes 

[  ]  Glicemia em jejum 

[  ] Uréia 

[  ] Creatina 

[  ] VDRL 

[  ] Urina (EAS) 

[  ] Raio-X de tórax com laudo 

[  ] Avaliação oftalmológica com laudo 

[  ] Avaliação de saúde mental com laudo emitido por Psiquiatra. 
 

a.1) Para candidatos com idade igual ou superior a 40 anos: 

[  ] Avaliação cardiológica com eletrocardiograma e laudo 
 

Aos portadores de deficiência física poderão ser exigidos outros exames, a critério da Junta Médica. 


