
Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP

CHECKLIST
NOME:
CPF*:
LOTAÇÃO:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

* Campo obrigatório ( §3,  art.2º do Decreto nº9.723, de 11.3.2019, DOU - Seção 1 - 12/3/2019, Página 2)

 NOMEAÇÃO EM CARGO COMISSIONADO - CDS SEM VÍNCULO
Os documentos devem ser digitalizados e com alta qualidade de visualização e incluídos no Sistema Eletrônico deInformações/SEI.

DOCUMENTOS (COMPETÊNCIA DO SETOR DE PESSOAL) OBS. ENTREGUE
ID SEI

Decreto de nomeação publicado no Diário Oficial do Estado - DOE/RO; 1 via
O cio de Apresentação da qual o CDS está lotado para implantação em folha de
pagamento; (Assinada  pelo Titular da Pasta)

1 via
Assinada

Ficha Funcional do Cargo Comissionado; (Arquivo Digital) 1 via
Frequência a par r do exercício de nomeação; (Digitalizada da original assinada pelo Servidor
e Chefia Imediata) 

1 via
Assinada

Cadastro da Matrícula; (Competência de cada RH)
Citado no
O cio e

Ficha
Funcional

CERTIDÕES *(COMPETÊNCIA DO SETOR DE PESSOAL)
*(§3,  art.3º, Lei n.13.726, de 8.10.2018, DOU de 9.10.2018) - -
Cer dão Nega va de Débitos Estaduais - Tipo de Cer dão: INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO
COMISSIONADO;
Emissão: (h ps://portalcontribuinte.sefin.ro.gov.br/Publico/cer daoNega va.jsp)
Auten cação: (h ps://portalcontribuinte.sefin.ro.gov.br/Publico
/cer daoNega vaAuten ca.jsp)

1 via 
auten cada

Cer dão Nega va da Corregedoria/CGA ;
Emi da pelo órgão caso possua corregedoria própria ou podendo ser Emi da pelo site
da Corregedoria Geral de Administração/SEGEP;
Emissão: (h p://www.cer dao.segep.ro.gov.br/Cer dao/Consultar)

1 via
auten cada
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Auten cação: (h p://www.cer dao.segep.ro.gov.br/Cer dao/Validar)
DOCUMENTOS PESSOAIS (COMPETÊNCIA DO NOMEADO) - -

Foto 3x4; 1 original
Carteira de Iden dade - RG; 1 cópia da

original
Número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF; 1 via
Cartão do Programa de Integração Social - PIS ou Programa de Assistência ao Servidor Publico -
PASEP;
(Caso o candidato não possua os cadastros acima, apresentar Declaração informando que
não possui o PIS/PASEP)

1 via

Cer dão de Nascimento; 1 cópia da
original

Titulo de Eleitor; 1 cópia da
original

Cer ficado de Reservista; 1 cópia da
original

Comprovante de Residência;
(Caso o comprovante não esteja em nome do candidato, deverá apresentar Declaração do
proprietário do imóvel ou cópia do contrato de Locação)

1 cópia da
original

Comprovante de Escolaridade, Cer ficado ou Diploma do Curso; 1 copia
original

Comprovante de Conta Corrente no Banco do Brasil; (Pessoa Física) 1 via
Atestado de Sanidade Física e Mental; 1 via
Cer dão Nega va de Crimes Eleitorais;
Emissão e Auten cação: (h p://www.tse.jus.br/eleitor/cer does/cer dao-de-crimes-
eleitorais)

1 via 
auten cada

Comprovante de quitação com a Jus ça Eleitoral;
Emissão e Auten cação: (h p://www.tse.jus.br/eleitor/cer does/cer dao-de-quitacao-
eleitoral)

1 via 
auten cada

Cer dão Expedida Pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
Emissão: (h p://www.tce.ro.gov.br/index.php/cer dao-nega va/)
Auten cação: (h ps://www.tce.ro.gov.br/nova/cer dao/verificacer dao.tce.asp)

1 via 
auten cada

Cer dão Nega va da Jus ça Federal, da comarca aonde residiu nos úl mos 5 (cinco) anos;
Emissão e Auten cação: (h p://portal.trf1.jus.br/Servicos/Cer dao/)

1 via 
auten cada

Cer dão Nega va do Tribunal de Jus ça;
1 ª Instância - Ações Cíveis e Criminais - Resolução 156 - CNJ (1 º Grau) ;
Emissão: (h p://webapp.tjro.jus.br/cer daoonline/pages/cnpg.xhtml)
2 ª Instância - Ações Cíveis e Criminais (2 º Grau);
Emissão: (h p://webapp.tjro.jus.br/cer daoonline/pages/cnsg.xhtml)
Auten cação para ambas: (h p://webapp.tjro.jus.br/cer daoonline/pages
/consultacer dao.xhtml)

1 via 
auten cada

DECLARAÇÕES (COMPETÊNCIA DO NOMEADO) -
Declaração por escrito que não se encontra inserido nas vedações da Lei da Ficha Limpa, art.2º
- Lei nº 2928, de 19/12/2012;
Site: (h p://portal.sugesp.ro.gov.br/)

1 via
Assinada
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Declaração que não possui vinculo Emprega cio ;
Site: (h p://portal.sugesp.ro.gov.br/)

1 via
Assinada

Declaração de Grau de Parentesco;
Site: (h p://portal.sugesp.ro.gov.br/)

1 via
Assinada

Declaração de Bens;
Site: (h p://portal.sugesp.ro.gov.br/)

1 via
Assinada

Legislações:
Lei da Ficha Limpa - LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 4 DE JUNHO DE 2010
Lei da Ficha Limpa Estadual - LEI N. 2.928 , DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012
Lei Maria da Penha - LEI N. 4.520, DE 17 DE JUNHO DE 2019
Lei da Desburocra zação e Simplificação - LEI Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018.
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF como instrumento suficiente e subs tu vo da apresentação de
outros documentos do cidadão no exercício de obrigações e direitos ou na obtenção de bene cios- DECRETO Nº 9.723, DE 11 DE MARÇO DE 2019
Regime Jurídico dos Servidores de RO - LEI COMPLEMENTAR 68/1992, de 09 de dezembro – Atualizadaaté a LC n. 794/2014
Organização e Estrutura do Poder Execu vo de Rondônia - LEI COMPLEMENTAR N. 965, DE 20 DEDEZEMBRO DE 2017 DOE N.238 20.12.2017

Responsável pela conferência: (Assinatura Digital)

Porto Velho-RO, _____ /_____ /_____

Documento assinado eletronicamente por Danyelle da Silveira Ferreira,  Chefe de Núcleo,  em09/01/2020, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar go 18 caput eseus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o códigoverificador 9662772 e o código CRC B5C98AF8.

Referência: Caso responda este(a) Checklist, indicar expressamente o Processo nº 0031.004125/2020-01 SEI nº 9662772
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DECLARACÃO 

Eu,   (nome), 
brasileiro (a),   (estado civil), portador (a) do RG n.    
e    CPF    n.                                                              ,    residente    e    domiciliado    na 
                                                                                                                    _ , nesta Capital, 
Declaro para os devidos fins e efeitos legais pertinentes, em consonância com a Lei n. 
2928, de 19 de Dezembro de 2012, esta denominada "Lei da Ficha Limpa Estadual", que 
não estou inserido em nenhuma das vedações estabelecidas no artigo 2°, conforme o 
disposto no artigo 5° da aludida Lei. 

Assumo a inteira responsabilidade administrativa, civil e criminal por esta 
declaração, estando ciente dos crimes previstos no artigo 299 do Código Penal (falsidade 
ideológica) e demais Legislações vigentes. 

Porto Velho/RO,   de   de 201   

(nome) 



           
 
DECLARAÇÃO QUE NÃO TEM VÍNCULO EMPREGATICIO 

 
 
 
            Eu, ___________________________________________________, 
portador do RG nº: __________, e do CPF nº: ________________, 
residente e domiciliada na Rua: __________________________________, 
nº: _______, no bairro:_________________________________________. 

   Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários junto às 
autoridades e órgãos competentes que não possuo vinculo empregatício nas 
esferas Federal, Estadual ou Municipal.  

 
 
 

                                    Por ser verdade, dato e assino abaixo. 
  

 
 

 Porto Velho, ______ de _________________ de ______. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 





  

DECLARAÇÃO DE BENS 
 

  
 - A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, 
no qual o servidor se comprometerá a cumprir fielmente os  
 

- No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens que constituam seu patrimônio, na forma da 
Constituição do Estado, prova de quitação com a Fazenda 
Pública e Certidão Negativa do Tribunal de Contas e declarará  

 
Em cumprimento ao § 5° do Artigo 17, da Lei Complementar n. 68, de 9 de dezembro 

de 1992, DECLARO possuir os seguintes bens: 
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações: 
1. Caso o declarante possua bens móveis, imóveis etc. registrados oficialmente registrados 
em seu nome deverá descrevê-los, informando tipo, característica e valor aproximado do bem, em moeda corrente no Brasil, etc.  2. Caso o Declarante não possua bens oficialmente registrados em seu nome usar somente 
a frase: NADA A DECLARAR. 

 
A presente declaração é expressão da verdade. 

 
Porto Velho-RO, em: ______ /______ /_________ 

 
_____________________________________________________ Assinatura do candidato, por extenso. 


