FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE – PB SAÚDE CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2021
CHECKLIST DE ADMISSÃO
Visando preparar os aprovados no tocante a documentação exigida para admissão, a
Fundação Paraibana de Gestão em Saúde – PB Saúde, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela legislação vigente DIVULGA o checklist de admissão.
Pontuando ainda, que tais documentos serão necessários nas versões digitais (formato:
pdf); originais e xerox. Conforme segue:

1. Carteira de Identidade (frente e verso);
2. CPF;
3. Certificado de Reservista (frente e verso), somente para homens;
4. Comprovante de Residência atual, contrato de locação autenticado em cartório e/ou
Declaração de residência com firma reconhecida da assinatura do proprietário do imóvel,
que conste endereço completo e CEP;
5. Certidão de Casamento e/ou averbação, Declaração de União Estável;
6. Carteira do Conselho ou Comprovante de Registro no Órgão de Classe quando exigido
no Edital regulador do Concurso;
7. Certidão Negativa de Débito junto ao Conselho, se parcelado anexar o recibo do último
pagamento, quando exigido no Edital do Concurso o registro no Conselho ou Órgão de
Classe;
8. Foto 3x4 com plano de fundo na cor branca na extensão jpeg;
9. Certidão de Quitação Eleitoral;
10. Cartão do SUS ou CNS;
11. Comprovante de Escolaridade exigido no Edital regulador do Concurso frente e verso;
diploma ou certificado de conclusão;
12. Comprovante do PIS ou PASEP (o NIT não substitui o PIS), com documento emitido
pela CEF, (caso já tenha havido registros na CTPS anteriormente);
13. Certidão de Nascimento (filhos, menor sob guarda ou tutela) ou RG e CPF;
14. Termo de Tutela ou Termo de Guarda para menores de 6 anos sob sua dependência;
15. Carteira de Vacinação e CPF (filhos menores de seis anos, menor sob guarda ou
tutela);
16. RG e CPF do cônjuge ou companheiro;
17. Passaporte nacional de Imunização e Segurança Sanitária;

18. Certificado de Antecedentes Criminais;
19. Termo de Consentimento de Tratamento de Dados Pessoais - LGPD;
20. Currículo Atualizado.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2022.

