
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA NOMEAÇÃO(original e cópia): 
 

 
a) 01 Foto 3x4; 
b) Certidão de Antecedentes Criminais (Original);  
c) Carteira de Identidade;  
d) CPF;  
e) Título de Eleitor (com os últimos comprovantes de votação);  
f) Certificado de Reservista(Masculino); 
g) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
h) Carteira de Trabalho (página que contem a foto e  o verso );  
i) Número do PIS ou PASEP ( Cartão de Inscrição ou outro documento que conste 

o número do mesmo ); 
j) Diploma e Histórico Escolar (correspondente ao cargo a ser exercido); 
k) Atestado de Vacinação e Certidão de Nascimento dos filhos até 05 anos de Idade e 

Certidão de Nascimento ou Identidade para os de idade superior a 5 anos;  
l) Extrato da conta bancária ou outro documento expedido pelo Banco do Brasil que 

conste os Números da Agência e da  Conta Corrente;  
m) Comprovante de Residência: Água, Luz ou Telefone;  
n) Declaração da Prefeitura ou do Órgão Responsável pela Linha Urbana que Circula 

no Município informando o valor da tarifa (só para Interior), 
o) Se possuir outro vínculo municipal, estadual ou federal, apresentar declaração de 

carga horária em dias e horas. 
 
 
EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS: 
 

a) Hemograma;  
b) Glicemia;  
c) Sumário de urina; 
d)  Parasitológico de fezes; 
e)  Laudo de Acuidade Visual, com e sem correção  (emitido por médico 

oftalmologista, assinado e com carimbo contendo o CRM); 
f)  Raio X do tórax (PA), com laudo;  
g)  Eletrocardiograma (para candidatos com idade acima de 40 anos);  
h) PSA de próstata (para homens com idade acima de 40 anos);  
i) Mamografia (para mulheres com idade acima de 40 anos);  

 
 
Após a realização dos Exames, acima descritos, o candidato deverá agendar através do 
número (71) 3116-5240 ou (71) 3116-5241 seu comparecimento na Junta Médica do 
Estado da Bahia para realização da inspeção médica. No dia agendado antes de se dirigir a 
Junta Médica o candidato deverá comparecer na GARH/SRSSAAS desta Universidade, 
situada na Av. Silveira Martins, n. 2555, Narandiba - Cabula, nesta Capital, no horário das 
8h30 às 11 horas e das 14 horas às 17h, para receber o ofício de encaminhamento para 
realização da inspeção médica. 
 
 
P.S. Maiores esclarecimentos poderão ser feito pelo telefone (71) 3117-2206 (de segunda a 
sexta-feira, horário administrativo).  
 



 


