
Entrega de documentos para Posse – APA 
 
Os nomeados no DOE do dia 05/08/2021, página 07,  para o cargo de Agente Penitenciário Administrativo, 
deverão comparecer na Escola do Serviço Penitenciário – ESP,  localizada na AV. Antônio de Carvalho, nº 
555, bairro Jardim Carvalho,  Porto Alegre/RS, no dia 18/08/2021 (quarta feira) às 9h, para entrega de 
documentos para a posse, devendo estar munidos da documentação listada.  

 
OS DOCUMENTOS DEVEM ESTAR ORGANIZADOS NESSA ORDEM: 

 
1) Formulário do Ingresso no Serviço Público Estadual – frente e verso, “Cadastro de Pessoa Física”;  
2) Formulário de Declarações (somente original e completamente preenchido); 
3) Formulário RSPREV (somente original e completamente preenchido); 
4) Carteira de Identidade – (original e cópia), frente e verso – Atualizada no RS (máximo 10 anos); 
5) Carteira Nacional de Habilitação – CNH, no mínimo categoria “B” (original e cópia); 
6) Comprovante de Estado Civil – (original e cópia) Atualizado (máximo 03 meses); 
7) Documento oficial que contenha o nº do CPF – (original e cópia); 
8) Nº do PIS/PASEP – (original e cópia); 
9) Carteira de Trabalho - cópia da 1ª página com verso e da página dos registros de emprego/ função 
pública – (original e cópia); (cópia da 1ª página e verso, onde consta a foto, o nº e série e dados, e da 
página do registro do primeiro emprego) – Caso não tenha carteira de trabalho, preencher declaração 
disponível no site da SUSEPE ( www.susepe.rs.gov.br ); 
10) Comprovante de escolaridade – (original e cópia); para cargo AP comprovação mediante apresentação 
do diploma ou certificado de conclusão (frente e verso), com colação de grau conforme Edital nº01/2017 - 
SUSEPE; 
11) Título de Eleitor (original e cópia), frente e verso; 
12) Certificado de regularidade de situação militar, se do sexo masculino – (original e cópia); frente e verso; 
13) Comprovante de residência – (original e cópia), se o comprovante não estiver em seu nome, será 
necessária declaração da pessoa com a qual o nomeado reside; atualizado; 
14) Comprovante de exoneração de cargo público ou protocolo de pedido, no caso de acúmulo de 
cargo/função pública vedado pela Constituição Federal (Art.37, Inciso XVI) – (original e cópia) – 
imprescindível até o dia da Posse; 
15) Alvará de Folha Corrida expedido pelo Poder Judiciário – disponível no site do Poder Judiciário Estadual 
( www.tjrs.jus.br ) (original); 
16) Certidão negativa Cível e Criminal da Justiça Estadual expedido pelo Poder Judiciário – disponível no 
site do Poder Judiciário Estadual (www.tjrs.jus.br); 
17) Certidão de quitação eleitoral e Certidão negativa de Crimes eleitorais 
( www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidaode-quitacao-eleitoral ); 
( www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais ); 
18) Certidão negativa Cível, Criminal e Eleitoral da Justiça Federal 
( www.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php ); 
19) Certidão negativa de Improbidade Administrativa 
( www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ); 
20) No caso de preenchimento de cotas de negros e pardos, declaração do candidato, com firma 
reconhecida, de que está enquadrado conforme Lei nº 14.147, de 19 de dezembro de 2012; 
21) Uma foto 3x4. 
 
 
ATENÇÃO: Todas as cópias devem ser perfeitamente nítidas e não utilizar o verso das folhas, ou seja, 
nenhum documento poderá ser frente e verso, somente em folhas separadas, devem estar dentro do prazo 
de validade. 
Não haverá disponibilização de estacionamento no local. 
 
 
 
 
 
OBS: A data e horário da avaliação de saúde para ingresso (pericia médica) realizada pelo DMEST será 
divulgada nos próximos dias, devendo o candidato providenciar com a maior brevidade possível a 
realização dos exames bem como o preenchimento dos formulários elencados na Carta Orientação 
Retificada. 
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