
 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA NOMEAÇÃO CONCURSO 

Conforme Capitulo XIII itens 7 e 8.3.1 do Edital 

01 -  Comprovante de Escolaridade exigido para o cargo 

02 -  Carteira de Identidade 

03 -  Certificado de Reservista / Certificado de Dispensa de Incorporação 

04 -  Titulo de Eleitor / Acompanhado da ultima votação 

05 –  CPF 

06 -  Certidão de Nascimento / Casamento com averbações se for o caso 

07 -  Declaração de que exerce ou não função publica 

08 -  Certidão negativa de antecedentes criminais últimos 05(cinco) anos 

09 -  Declaração de bens atualizada 

10 -  Pis/Pasep 

11 -  Atestado de aptidão física e mental 

12 -  03(três) fotos 3x4 

13 -  Comprovante de titularidade de conta bancária no (Bradesco) 

14 -  Comprovante de endereço com telefone 

 
 
 
 
 

DO EXAME ADMISSIONAL 
 

Artigo 20 da Lei nº4091/2011  
regulamentado pelo Ato 
nº068/2012-MD. O exame 
médico admissional é a 
avaliação do candidato, 
realizado antes de seu ingresso 
ou provimento em cargo efetivo 
ou comissionado, no quadro de 
Pessoal do Poder Legislativo, 
para verificar as condições 
físicas e mentais do examinado, 
em decorrência da função que 
irá exercer, mediante: 

I - relação de exames médicos para os cargos da AL/MS, e que serão realizados às expensas 
dos candidatos, conforme item 8.3.1. 

• Hemograma completo; 
• Glicemia de jejum; 
• Triglicerídeos; 
• Colesterol total e frações; 
• Vdrl; 
• Urina tipo 1; 
• Hepatite B e C; 
• Colposcopia (mulher acima de 30 anos); 
• Machado Guerreiro; 
• Exame toxicológico para dosagens de canabinoides (maconha) e de benzoilecgonina 

(cocaína); 
• Exame oftalmológico de acuidades visual; 
• Avaliação de saúde mental emitida por psiquiatra; 
• Raio X de coluna lombo-sacra, com laudo; 
• Raio X de coluna Cervical, com laudo; 
• Ultrasom de punho, e ombro bilateral, com laudo; 
• Audiometria, com laudo; 
• Videolaringoscopia, com laudo; 
• Eletrocardiograma, com laudo, para candidatos com idade igual ou acima de 45 anos; 
• Eletroencefalograma, com laudo, para candidatos com idade igual ou acima de 45 anos; 
• Colpocitologia Oncótica (mulher) 

Paragrafo Único. Todos os exames solicitados correrão ás expensas do candidato, constituindo pré-requisito para a 

nomeação, e não serão aceitos exames realizados há mais de 90 (noventa) dias. Havendo necessidade de novos 
exames serão requisitados no ato da inspeção médica. 
 
   Art. 20º. O candidato será encaminhado ao exame médico admissional pelo Protocolo da 

Diretoria Geral de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa, que emitirá o BINI para avaliação antes da nomeação 
em cargo do quadro permanente de pessoal do poder legislativo,  anexo I. 
  
   § 1º Será permitido no exame admissional a conclusão “inapto temporariamente”, nos casos 

casos passiveis de correção com tratamento no período máximo de sessenta dias, sendo que após o tratamento deverá 
passar por nova avaliação da junta médica. 

 

 

 

 


