
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA POSSE 

• Uma foto 3x4 recente em formato digital.jpg. O arquivo deverá ser 
enviado para o e-mail: srs@trt7.jus.br;
• Preenchimento da FICHA CADASTRAL (modelo anexo);
• Curriculum Vitae.

-  DOCUMENTOS  EM  FOTOCÓPIAS  AUTENTICADAS  EM  CARTÓRIO  OU  MEDIANTE
APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL À SEÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DO TRIBUNAL:

• Comprovação de Escolaridade (conforme item 2 do Edital);

• Certidão de nascimento ou casamento, com as respectivas averbações, se
for o caso;

• Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral e crimes eleitorais
(site do TSE);

• Certificado  de  Reservista  ou  de  Dispensa  de  Incorporação,  para  os
candidatos do sexo masculino;

• Cédula de Identidade;

• Cadastro de Pessoa Física – CPF;

• Documento de inscrição no PIS ou PASEP;

• Comprovante de endereço (conta atualizada de energia elétrica, de água,
de gás ou de telefone fixo ou celular);

• Cópia da última Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa
Física  entregue  à  Secretaria  da  Receita  Federal,  acompanhada  do
respectivo recibo de entrega ou, no caso do nomeado não ser declarante,
apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio;

• Formulário de Autorização de acesso  aos dados  de bens  e rendas das
declarações de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IN-TCU nº
67/2011), conforme modelo anexo;

• Certidão  negativa  de  antecedentes  criminais  expedida  pelos  foros  da
Justiça Federal (Justiça Federal do Estado ou TRF da Região) e Estadual
(TJ do Estado) dos locais de residência do candidato nos últimos cinco
anos;

• Declaração para posse em cargo efetivo, conforme modelo em anexo;

• Declaração de ciência das normas de segurança, acesso e código de ética
do TRT7;

• Termo  de  Responsabilidade  –  Política  de  Segurança  da  Informação,
conforme modelo anexo.

OBS: Os candidatos deverão se dirigir à Seção de Recrutamento e Seleção da
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas, sito à Rua Vicente Leite, 1281 – 12º
Andar – Bairro Aldeota – Fortaleza-CE – telefones para contato: (85) 3388-9294
ou 3388-9396.

mailto:srs@trt7.jus.br

