
DOCUMENTOS PESSOAIS OBRIGATÓRIOS PARA INCLUSAO NO 
SISTEMA NOMEADOS 

 

OBSERVAÇÃO INICIAL: Caso o candidato tenha mudado seu estado civil, todos os documentos deverão 

ter sido alterados para a situação que estiver, exemplos: 

a) Do estado civil SOLTEIRO para CASADO: TODOS OS DOCUMENTOS REGISTRO GERAL, CPF, 
TITULO DE ELEITOR (MAIORES DE 18 ANOS), PIS/PASEP (caso possua); 

b) Do estado civil CASADO para DIVORCIADO: TODOS OS DOCUMENTOS REGISTRO GERAL, CPF, 
TITULO DE ELEITOR, PIS/PASEP (caso possua). 

 

 Escolaridade; 

 1 Foto 3X4 atualizada; 

 Certidão 

o Nascimento, e/ou 

o Certidão de casamento. 

 

 

 CPF 

o Emitir através do site da Receita Federal o COMPROVANTE DE SITUAÇÃO CADASTRAL 
NO CPF, com a situação REGULAR, caso o CPF esteja com problemas dirigir-se a 
Receita Federal para sanar o problema; 

o Caso não possua CPF, fazer a inscrição pelo site da Receita Federal, INSCRIÇÃO CPF 
INTERNET. 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.
asp 

 

 Registro Geral 

o Nenhum outro documento substitui o REGISTRO GERAL – RG e RG Militar. 

 

 Título de Eleitor (a partir dos 18 anos – obrigatório); 

 Comprovante de Quitação Eleitoral 

o Apresentação do comprovante de votação, sendo de acordo com a eleição realizada, 
se houve dois turnos deverá ser apresentado os dois comprovantes; 

o Caso justificou em um dos turnos e votou no outro deverá apresentar a via da 
justificativa eleitoral e o comprovante do turno que votou; 

o Caso justificou os dois turnos deverá apresentar as duas justificativas eleitorais. 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral 

 Certificado Militar 

o Para quem completar 47 anos no ano de ingresso, o mesmo estará dispensado da 
apresentação de tal documento; 

o Para candidato que completou 18 anos apresentar alistamento militar, com as datas 
validas de apresentação; 



o Para os demais apresentar documentos comprobatórios de estar em dia com o serviço 
militar, tais como: reservista, certificado de dispensa de incorporação (caso o 
certificado de dispensa contenha os números iniciais RA 300, o mesmo deverá 
comparecer a Junta de Alistamento Militar para atualização e remissão do novo 
certificado). 

 Carteira de Trabalho -  CTPS  

o Contendo folha que consta a foto; 

o Verso com a qualificação civil; 

o Registro do primeiro emprego (caso já tenha trabalhado com outra carteira emitir 
junto a CEF extrato de cadastramento); 

o Caso não tenha carteira de trabalho tirar a mesma no Ministério do Trabalho sito a Rua 
13 de maio, 3.214 (somente no MT, pois o mesmo gerará um numero de PIS/PASEP 
para registro válido). 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho 

 PIS/PASEP 

o  Caso não possua o referido documento a nova Carteira de Trabalho – CTPS, já vem 
com este número; 

o Caso possua e não apresentar deverá procurar uma agência da CEF se o mesmo só 
tenha trabalhado na iniciativa privada; 

o Caso tenha vínculo no serviço público e tiver PASEP, solicitar um extrato no Banco do 
Brasil; 

 

 Comprovante de Tipagem sanguínea 

o Caso não tenha no momento, poderá ser redigido de próprio punho uma declaração 
de inteira responsabilidade do candidato; 

 Comprovante de Raça/Cor 

o Caso não tenha no momento, poderá ser redigido de próprio punho uma declaração 
de inteira responsabilidade do candidato; 

 Comprovante de Residência 

o Caso não tenha no momento poderá ser redigido de próprio punho uma declaração de 
inteira responsabilidade do candidato; 

 Deficiente Físico, informar tipo de deficiência, se física, auditiva, visual, mental, múltipla; 

 Comprovante de conta salário junto ao Banco Bradesco, contendo assinatura e carimbo da 
gerência (CSAL95). 

 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA DEPENDENTES – ESPOSA/ESPOSO, FILHOS, DEMAIS SITUAÇÕES 

 Certidão de nascimento/casamento 

 CPF do dependente 

 Registro Geral do dependente 

 Comprovante de Residência, caso não tenha no momento poderá ser redigido de próprio 
punho uma declaração de inteira responsabilidade do candidato. 

 

CRIANÇAS 

De 1 dia a 6 anos, apresentar carteira de vacinação 

De 7 a 14 anos, apresentar comprovante de matricula da escola 



 

Universitários 

Somente para Imposto de Renda apresentar declaração de Escolaridade de que esteja cursando Nível 
Superior, semestralmente. 

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS FICHA LIMPA 
 

1. DO PODER JUDICIARIO – JUSTIÇA FEDERAL 

a. Certidão de Distribuição da Justiça Federal de Primeiro Grau em Mato Grosso 
do Sul – Certidão de Distribuição – Ações e Execuções Cíveis, Fiscais, Criminais 
e dos Juizados Especiais Federais Criminais Adjuntos. 

SITE: http://www.jfms.jus.br/csp/jfmsint/reqcertidao.csp 

2. DO PODER JUDICIARIO – JUSTIÇA ESTADUAL 

a. Certidão Estadual Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 
Sul – 1ºGrau 

b. Certidão Estadual Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
do Sul – 1º Grau 

c. Certidão Estadual de Ações Cíveis e Criminais de 2º Grau  

SITE: https://www.tjms.jus.br/servicos/certidoes/ 

  Opção: Certidões Judiciais - Ações Cíveis, Criminais, Falências, 

Recuperação Judicial... 

 

3. DA JUSTIÇA ELEITORAL – FORUM ELEITORAL 

Certidão de Crimes Eleitorais 

SITE: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 

 

 

4. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE 

Deverá comparecer ao TCE para retirar NADA CONSTA pessoalmente o Prefeito, 
Vice-Prefeito, Secretários, Diretores Presidentes. 

Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/nº, Bloco 29 – 
Parque dos Poderes  

http://www.jfms.jus.br/csp/jfmsint/reqcertidao.csp
https://www.tjms.jus.br/servicos/certidoes/
https://www.tjms.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000

