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ANEXO IV– DOCUMENTOS PARA A POSSE 

 

Para posse, todos os candidatos deverão apresentar-se portando os documentos listados a seguir 

(originais e fotocópias) e o atestado de aptidão expedido pela Gerência da Junta Médica da Diretoria de 

Saúde e Segurança do Servidor da SEMAD: 

 DOCUMENTO DE IDENTIDADE – Expedidos pelos seguintes órgãos: Secretarias de Segurança 

Pública e Justiça, Institutos de Identificação, Diretoria Geral da Polícia Civil, Forças Armadas, 

Polícia Militar ou Polícia Federal (três cópias acompanhadas do original); 

 C.P.F. (três cópias acompanhadas do original); 

 PIS/PASEP (três cópias acompanhadas do original); 

 TÍTULO DE ELEITOR (três cópias acompanhadas do original) 

 QUITAÇÃO ELEITORAL: Certidão ou comprovante de votação do 1° e 2º turno da última 

votação (três cópias acompanhadas do original); 

 CERTIFICADO DE RESERVISTA (três cópias acompanhadas do original, somente para homens); 

 CERTIDÃO DE CASAMENTO (três cópias acompanhadas do original); 

 CERTIDÃO DE NASCIMENTO (de filhos menores de 21 anos: três cópias de cada, 

acompanhadas dos originais); 

 COMPROVANTE DE ENDEREÇO (três cópias acompanhadas do original); 

 COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE: Certificado de Conclusão do Curso de Graduação 

Superior reconhecido pelo Ministério da Educação, com duração mínima de quatro anos e nas áreas 

de Administração, Administração Pública, Administração de Empresas, Analista de Sistemas, 

Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia de 

Computação (fotocópia acompanhada do original); 

 UMA FOTO ¾ RECENTE; 

 COMPROVANTE DE CONTA CORRENTE DE AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL; 

 ATESTADO DE APTIDÃO: Expedido pela Gerência da Junta Médica (uma cópia acompanhada 

do original). 

 

EXAMES MÉDICOS 

A lista de exames médicos, assim como o link para agendamento da perícia médica será 

disponibilizada no site <www.concursos.goiania.go.gov.br> após a nomeação dos convocados para 

ingresso no cargo. 

http://www.concursos.goiania.go.gov.br/

