
 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 

Departamento de Recursos Humanos 
 
 

Nome: __________________________________________________________________________________ 
 
RG: _____________________________________ 
 
Cargo/Função: ___________________________________________________________________________ 
 

 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 
DEFENSORES PÚBLICOS 

 

 
Nº Documentos para a posse Forma de apresentação Entregue 
1 Documento de identidade e CPF Original e cópia  

2 
Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelos foros das Justiças 
Federal, Eleitoral e Estadual, nos locais de residência do candidato, nos últimos 
5 (cinco) anos 

Original e cópia  

3 
Declaração de não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade de 
demissão 

Original e cópia  

4 Declarar se possui ou não ocupação em outro cargo, emprego ou função pública Original e cópia  

5 
Se possuir cargo, emprego ou função pública, apresentar certidão que comprove 
que não sofreu punições por falta grave no exercício do cargo, emprego ou 
função 

Original e cópia  

6 

Declaração de não ter acumulação de cargos públicos, inclusive função, cargo 
ou emprego em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades 
de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e 
dos Municípios, bem como do não recebimento de proventos decorrentes de 
inatividade em cargos não acumuláveis 

Original e cópia  

7 Declaração de bens, na forma da Lei Original e cópia  

8 
Comprovação da escolaridade, por meio de diploma devidamente registrado nos 
termos da legislação do MEC, e requisitos exigidos 

Original e cópia  

9 
Apresentação do comprovante de registro no órgão de classe e respectiva 
regularidade 

Original e cópia  

10 
Certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, PIS/PASEP (se já 
cadastrado 

Original e cópia  

11 02 (duas) fotos 3x4, iguais e recentes Original  

12 
Se aposentado, requerimento de opção, conforme o Decreto nº 2027, de 10 de 
outubro de 1996, e a Instrução Normativa nº 11 de 17 de outubro de 1996, do 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

Original e cópia  

13 Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos Original e cópia  

14 Carteira de Vacinação dos filhos até 07 anos Original e cópia  

15 Certificado de reservista, se do sexo masculino Original e cópia  

16 
Documentação comprobatória de prática profissional na área jurídica por pelo 
menos 03 (três) anos 

Original e cópia  

17 Ficha cadastral Original e cópia  

 
 
DECLARO TER ENTREGADO A DOCUMENTAÇÃO 
ACIMA. 

 

 
Curitiba,           de                               de               . 

 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 

 
 
DECLARO TER RECEBIDO A DOCUMENTAÇÃO 
ACIMA. 

 
 
Curitiba,           de                                 de               . 
 
 
 
 
 

Assinatura do Responsável 


