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COORDENADORIA DE PROVIMENTO E INFORMAÇÕES FUNCIONAIS - CPIF 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE POSSE EM CARGO EFETIVO 
01. Carteira de identidade; 
02. Título de eleitor; 
03. Certidão de quitação eleitoral emitida pelo TSE, por meio da Internet, com a respectiva validação; 
04. Certificado de reservista ou certificado de dispensa de incorporação (sexo masculino); 
05. Certidão de nascimento ou casamento, com as respectivas averbações, se for o caso; 
06. CPF; 
07. Comprovante de inscrição no PASEP ou PIS; 
08. Comprovante do grau de escolaridade: Diploma (para os cargos de nível superior) / Certificado (para os cargos 

de nível médio); 
09. Registro no órgão de classe, para o exercício da profissão, conforme o caso; 
10. 1 fotografia 3X4 recente e colorida; 
11. Currículo (*) (deve ser enviado por e-mail para o seguinte endereço: seleção.interna@stj.jus.br); 
12. Formulário de atesto da conta bancária (CEF, BB, Santander, Credisutri, Citibank, Itaú ou Bradesco) (*); 
13. Formulário de autorização de acesso aos dados de bens e rendas (preenchimento único) (*); 
14. Declaração de que não vai acumular cargo, função ou emprego (*); 
15. Declaração de ciência dos prazos de nomeação (*); 
16. Declaração negativa de penalidades (*); 
17. Declaração de vedação advocatícia (*); 
18. Comprovante do pedido de cancelamento da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; 
19. Dados para cadastro funcional (*); 
20. Declaração de regime previdenciário, se ocupante de cargo efetivo, contendo as seguintes informações: cargo 

exercido, regime previdenciário e sua base legal, data de posse e exercício, se houve adesão ao regime 
previdenciário complementar e data de exoneração/vacância. Esta declaração deverá ser apresentada em até 
30 dias após a posse/exercício. 

21. Declaração de teto remuneratório (*); 
22. Declaração de Relação Familiar ou Parentesco (Nepotismo) (*); 
23. Declaração de ciência de inscrição automática no FUNPRESP-JUD (*); 
24. Ficha de inscrição no Auxílio Alimentação (*); 
25. Atestado de aptidão física e mental emitido pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do STJ 

Exames (**): - Sangue: Hemograma completo 
Tipagem Sangüínea 
Machado Guerreiro 
Glicemia de jejum 
VDRL 

- Urina: EAS 
- Fezes: Parasitológico 
 

OBS: Apresentar cópias de todos os documentos com seus respectivos originais para conferência, reproduzidas em 
papel A4, com os documentos centralizados na folha. 
 
(*) Formulários fornecidos no seguinte endereço: www.stj.jus.br → Concursos e estágios → Concurso de 2012 → 
Documentos. 
(**) O candidato deverá providenciar os exames de saúde, cujo pedido de exame médico poderá ser fornecido pela Seção de 
Provimento e Vacância (SEPRO). Os exames serão custeados pelo servidor, e, caso já os possua, têm validade de 3 meses. 
 
Servidores responsáveis: Cristina, Thais, Francisnôra, Ana Carolina, Serafim e Wiviane. 
Telefones: 3319.9262/ 8255/ 9256/ 9248/ 9245. 


