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LISTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À POSSE 
 

1. Declaração de bens e valores ou IRPF na íntegra;  
2. Laudo médico emitido pela Perícia Médica Oficial1 da UFERSA ou de outro Órgão Público Federal, 
atestando aptidão física e mental do candidato. Os exames necessários à obtenção do laudo são:  
a) Grupo sanguíneo e Fator RH; 
b) Hemograma completo c/ contagem de plaquetas; 
c) Glicemia de Jejum; 
d) VDRL; 
e) Raios-X do tórax; 
f) Atestado médico de sanidade mental (emitido por um Psiquiatra); 
g) Exame oftalmológico completo (com fundoscopia e informando doenças infecto-contagiosas); 
h) Apenas para os nomeados nas vagas destinadas aos portadores de deficiência: Laudo Médico 
que ateste o tipo de deficiência  em  que  se  enquadra,  com  expressa  referência ao código 
correspondente da  Classificação  Internacional  de Doenças (CID). 
3. Dados bancários: é necessário que seja Conta Salário (1 Cópia da conta corrente preferencialmente 
do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal);  
4. Uma foto, tamanho 3x4cm, em arquivo digital (poderá enviar para o e-mail: 
identificacao.progepe@ufersa.edu.br) para fins de emissão de crachá e carteira funcional.  
A  POSSE  DOS  CANDIDATOS  SERÁ  CONDICIONADA  A  APRESENTAÇÃO  DOS  DOCUMENTOS  
ABAIXO  RELACIONADOS,  PERANTE  A  PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA UFERSA.  
CÓPIAS A SEREM ENTREGUES (APRESENTAR DOCUMENTOS ORIGINAIS PARA COMPROVAÇÃO): 
a) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; (2 cópias)  
b) Cartão de identificação ou número do PASEP ou PIS; (2 cópias)  
c) Registro Geral - RG; (2 cópias)  
d) Certidão de nascimento (1 cópia) ou casamento (2 cópias + cópia de RG e CPF do cônjuge);  
e) CPF e Certidão de Nascimento dos filhos menores até 21 anos; entre 21 e 24 anos se estudante de 
curso superior e for dependente do servidor [Anexar carteira de estudante e Declaração do 
estabelecimento de ensino] (2 cópias);  
f) Carteira Nacional de Habilitação [Caso não possua, não é um item obrigatório] (1 cópia);  
g) Carteira de Trabalho [cópia das páginas da foto, da qualificação e do 1° emprego] (1 cópia);  
h) Certificado de reservista ou equivalente, quando do sexo masculino (1 cópia);  
i) Certificado de escolaridade devidamente registrado no órgão competente – Diplomas ou 
Certificados (2 cópias) e Históricos; (2 cópias)  
j) Título de Eleitor (1 cópia), juntamente com certidão de quitação eleitoral ou os 3 últimos 
comprovantes de votação (1 cópia);  
k) Comprovante de residência que contenha o endereço completo (1 cópia);  
l) Registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício profissional, se for o caso (a depender da 
área de formação) e comprovação dos pré-requisitos exigidos no Edital de Abertura de Inscrições, se 
for o caso (1 cópia);  
m) Cópia de exame que conste o Grupo Sanguíneo e Fator RH (1 cópia);  
n) Curriculum Vitae ou Lattes [Não é necessário comprovar) (1 cópia);  
                                                           
1 As perícias médicas poderão ser realizadas na Unidade do SIASS-UFRN, situada na BR 101, Campus 
Universitário, Natal/RN. CEP: 59.072-970. O agendamento pode ser feito por meio do telefone (84) 3342-2330. 
Ou na Unidade SIASS-UFRN/UFERSA – Extensão Mossoró, as referidas perícias poderão ser realizadas na Sala 
da Perícia, Ginásio Universitário, Campus Leste – UFERSA/Mossoró-RN. O agendamento pode ser feito por meio 
do telefone (84) 3317-8277.   
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