ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA – SJC
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - DIAF
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GEPES

Informação 109/GEPES/SJC/2018

Florianópolis, 19 de março de 2018.

Prezado Candidato,

Por ordem do Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, a Gerência de Gestão de
Pessoas desta Pasta tem a honra de informar a Vossa Senhoria que foi publicado através do
Diário Oficial n° 20.731, de 16 de março de 2018, o Ato ° 571 de sua nomeação por ter sido
aprovado no concurso público - Edital 001/2016, para exercer o cargo de provimento efetivo de
Agente de Segurança Socioeducativo, Classe I, na Cidade de Chapecó/SC.
Para tanto, solicitamos que no prazo de 30 (trinta dias), a contar da data de publicação
no Diário Oficial acima mencionado, que compareça nesta gerência, situada no endereço Rua
Fulvio Aducci, n° 1.214, loja 06, bairro Estreito, Florianópolis/SC – CEP: 88.075-000, de
segunda a sexta no horário das 13h00 às 19h00, munido dos documentos necessários para a
posse, listados em anexos deste.
Informamos ainda que os exames necessários para obtenção do laudo de aptidão física
estão descritos nos itens v, w, x, y e z da relação de documentos a serem providenciados, e
deverão ser apresentados junto à perícia médica mais próxima, com prévio agendamento
naquele órgão.
Os formulários solicitados nos itens: o, p, q, r, s, t e u poderão ser encontrados no site:
www.portaldoservidor.sc.gov.br, no link formulários - SIGRH. Caso encontre dificuldades no
preenchimento das referidas declarações, estas poderão ser solicitadas e preenchidas na
Gerência de Gestão de Pessoas da SJC no momento da entrega dos documentos.
Cabe salientar que o candidato que não declarar imposto de renda poderá comprovar
isenção mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado, conforme previsto na
Lei 7.115/83, podendo ser utilizado o modelo em anexo III.
O candidato que não possuir conta no Banco do Brasil deverá dirigir-se até a agência
mais próxima e solicitar a abertura de conta corrente, a qual o comprovante do número deverá
ser apresentado junto com os demais documentos;
O prazo para a tomada de Posse poderá ser prorrogado, a requerimento do interessado,
por mais 30 (trinta) dias ou enquanto durar o impedimento, se estiver comprovadamente
doente, conforme assegura o Art.14, §1º, do Estatuto do Servidor Lei nº 6745/85.
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No mais, aqueles que não possuem interesse em ocupar a vaga de Agente de
Segurança Socioeducativo, do concurso público Edital 001/2016, deverá preencher a
Declaração de desistência de vaga (Anexo IV), e encaminhar a esta gerência para tornar sem
efeito o Ato de Nomeação.
Importante destacar que somente será realizado o Ato de Posse do candidato nomeado
mediante a apresentação de todos os documentos exigidos para tal, e não serão aceito exceções.
A Gerência de Gestão de Pessoas da SJC está à disposição do candidato para
esclarecimento de qualquer dúvida, por meio do endereço eletrônico gepes@sjc.sc.gov.br ou
telefone (48) 3664-5871/ 3664-5875.
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ANEXO I - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA POSSE
a)
Comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos até a data da posse: Carteira de
Identidade – RG (original e fotocópia);
b)
Comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas: CPF (original e fotocópia);
c)
Carteira Nacional de Habilitação – CNH dentro do prazo de vigência (original e
fotocópia);
d)
Foto 3x4 colorida;
e)
Comprovante de quitação com as obrigações militares: certificado de reservista (original
e fotocópia);
f)
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais: título de eleitor (original e
fotocópia), e declaração de quitação eleitoral do TRE (original);
g)
Comprovante do número do PIS ou PASEP (fotocópia);
h)
Comprovante de nível de escolaridade concluído até a data de posse: Histórico e
Certificado/Diploma de Graduação em qualquer área de formação reconhecido pelo MEC.
(original e fotocópia);
i)
Folha corrida fornecida pelas varas criminais das Justiças Estadual e Federal, das
comarcas em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos (original);
j)
Comprovante do número de conta corrente individual no Banco do Brasil;
k)
Laudo de aptidão física e mental de capacidade laboral, necessário para o exercício do
cargo, expedida por órgão médico oficial (Gerência de Saúde do Servidor – GESAS/SEA);
l)
Comprovante de residência (fotocópia);
m)
Carteira de Trabalho (original e fotocópia), OBS: fotocópia somente das páginas
preenchidas;
n)
Declaração de Imposto de Renda se contribuinte (fotocópia), se não contribuinte cópia
da regularização de CPF no site da Receita Federal e Declaração de Isenção de próprio punho
ou do modelo em anexo;
o)
MLR – 15 – Inclusão de Dados Cadastrais/Funcionais.
p)
MLR – 16 - Dados Funcionais – Inclusão em Cargo de Provento Efetivo;
q)
MLR – 18 - Declaração de Acumulação de Cargos, Empregos e /ou Funções;
r)
MLR – 19 – Declaração de Bens, Direitos, Valores e Rendas;
s)
MLR – 20– Declaração de não ter Sofrido Penalidades no Exercício da Função Pública;
t)
MLR – 22 - Declaração de Relação de Parentesco;
u)
MCP – 247 - Declaração de Incompatibilidade ou Impedimento do Exercício da
Advocacia;
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ANEXO II - RELAÇÃO DE EXAMES NECESSÁRIOS PARA PERÍCIA MÉDICA
DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO SERVIDOR – GESAS/SEA

v)
Sangue: Hemograma Completo, Glicemia, Sorologia para Lues;
w)
Parcial de Urina;
x)
Raio X de Tórax (PA+Perfil);
y)
Eletrocardiograma com laudo (acima de 35 anos);
z)
Acuidade Visual com e sem correção (tonometria, fundo de olho, senso cromático). O
laudo deverá ser emitido por Oftalmologista.
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA

Eu,_________________________________________________________________________,
portador (a) da carteira de identidade nº _________________________, órgão de expedição
___________________, do CPF nº_______________________________, declaro para os
devidos fins que estava isento(a) de imposto de renda da pessoa física junto a Receita
Federal do Brasil, pois não possuía bens e/ou renda à serem declarados junto a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, referente ano base 2017.
Assumo inteiramente a responsabilidade perante o Art. 299, do Código Penal, que versa sobre
declarações falsas, documentos forjados ou adulterados, constituindo em crime de falsidade
ideológica, além disso, declaro que estou ciente de que a inveracidade das informações
prestadas poderão indeferir a nomeação do candidato.

Florianópolis, ______de ___________de 2018.

_____________________________________________________
Assinatura do declarante
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE VAGA

Eu,_________________________________________________________________________,
portador (a) da carteira de identidade nº _________________________, órgão de expedição
___________________, do CPF nº_______________________________, residente e
domiciliado
no
endereço
__________________________________________________________, candidato aprovado
no Concurso Público – Edital 001/2016, classificado em _____ lugar para o provimento efetico
do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo da Secretaria de Estado da Justiça e
Cidadania, venho pelo presente DECLARAR A MINHA DESISTÊNCIA À VAGA referente
ao cargo para o qual fui nomeado(a) por meio do Ato n° 571, publicado no Diário Oficial de
Santa Catarina n° 20.731, de 16 de março de 2018, página 1.

Florianópolis, ______de ___________de 2018.

_____________________________________________________
Assinatura do declarante
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