
                                                                                                    
 
 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXAMES EXIGIDOS  
PARA INVESTIDURA NO CARGO PÚBLICO. 

 
 
 

1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: (original e cópia, ou cópia autenticada). 
 
 Cédula de Identidade - RG; 
 Comprovante de naturalização, em caso de estrangeiro 
naturalizado; 
 Comprovante de que está amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento do gozo dos direitos políticos, na forma do 
disposto no Art. 13 do Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, 
em caso de candidato com nacionalidade portuguesa; 
 Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros, em caso de candidato com nacionalidade 
estrangeira; 
 Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
 Comprovante de inscrição no PIS/PASEP (se o candidato 
já for cadastrado); 
 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (só 
quando a comprovação de experiência for pré-requisito 
para investidura no cargo); 
 Título de Eleitor; 

 
 

 Certificado de Reservista ou de dispensa da incorporação, 
para candidatos do sexo masculino; 
 Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 
 Certidão de Quitação Eleitoral (pode ser obtida na internet, 
através do site www.tse.gov.br); 
 Comprovante de endereço residencial; 
 Comprovante de escolaridade ou formação acadêmica, 
conforme estabelecida no edital de abertura do concurso; 
 Registro no órgão de classe correspondente, quando exigido 
para o cargo, com o comprovante de quitação da anuidade; 
 Cópia da Declaração de Bens e Rendimentos apresentada à 
Receita Federal relativa ao último exercício fiscal, com recibo de 
entrega (para contribuintes não isentos);  
 Declaração de horário de trabalho, expedida pelo órgão de 
origem do candidato, caso o mesmo seja ocupante de outro 
cargo público legalmente acumulável; 
 1 (uma) foto 3x4 atualizada; 
 

2. EXAMES MÉDICOS NECESSÁRIOS: (Os resultados serão apresentados pessoalmente ao médico do IFBA) 
 

Validade máxima de 03 (três) meses: 
 Hemograma completo;  
 Glicemia em jejum; 
 Sumário de Urina; 
 Uréia sérica; 
 Creatinina sérica; 
 Colesterol total e frações; 
 Triglicérides; 
 AST; 
 ALT; 
 Tempo de protrombina; 
 Albumina; 

 Bilirrubina total; 
 VDRL; 
 AgHBs; 
 Anti-HCV; 
 Avaliação da acuidade visual; 
 
Validade máxima de 06 (seis) meses: 
 Raio-X do tórax PA e Perfil, com laudo médico. 
 
Validade máxima de 12 (doze) meses: 
 Citologia oncótica (Papanicolau), para mulheres; 

 
 
3. EXAMES NECESSÁRIOS APENAS PARA CANDIDATOS COM MAIS DE 50 (CINQUENTA) ANOS DE IDADE: 
 

Validade máxima de 06 (seis) meses: 
 Eletrocardiograma com 12 variações, com laudo 
médico. 

 

Validade máxima de 12 (doze) meses: 
 Mamografia, para mulheres; 
 PSA total e livre, para homens. 

 
4. OUTRAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS: 
 

 Dados bancários (nº. do banco, da agência e da conta 
corrente); 

 Tipo de sangue e fator Rh; 
 Data do 1º emprego formal (registrado). 

 
 
5. FORMULÁRIOS QUE SERÃO PREENCHIDOS NO IFBA: 
 

 Ficha cadastral; 
 Declaração – Art. 117, Lei nº 8.112/90; 
 Declaração de acumulação de cargos (conforme o caso); 
 Declaração de não acumulação de cargos (conforme o caso); 
 Declaração positiva de bens e valores (conforme o caso); 
 Declaração negativa de bens e valores (conforme o caso); 
 Declaração de não beneficiário do seguro-desemprego; 

 Autorização de acesso aos dados da declaração do IRPF; 
 Termo de responsabilidade; 
 Termo de opção de lotação (conforme o caso); 
 Termo de aceitação (conforme o caso); 
 Termo de renúncia de cargo (conforme o caso); 

 Termo de opção de regime (conforme o caso). 


