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Secretaria Municipal de Saúde 

CHECKLIST DOS DOCUMENTOS – CREDENCIAMENTO 002/2020  

(Imprimir e apresentar no ato da entrega da documentação) 

 

Nome____________________________________________________________________ 

Função_________________________________________________ Data:___/___/______ 

(   ) Proposta de Credenciamento preenchida; 

(   ) Curriculum Vitae devidamente preenchido, conforme Anexo IV. 

(   ) Cópia do RG, CPF ou Identidade Profissional, desde que tenha o número do RG e CPF; 

(   ) Cópia do PIS / PASEP / NIT; 

(   ) Cópia do comprovante de Inscrição no Conselho Regional de Enfermagem; 

(  ) Comprovação de regularidade perante o Conselho Regional de Enfermagem do Estado de 

Goiás; 

(  ) Cópia do comprovação de Conclusão de Curso superior completo para o cargo de Enfermeiro e 

de cursos profissionalizante para os cargos de Auxiliar de enfermagem e Técnico de enfermagem, 

expedida por instituição credenciada ao MEC; 

(   ) Certidão Negativa de Débito e Processos Éticos do Conselho Regional; 

(  ) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, 

expedida pelo Ministério da Fazenda;  

(  ) Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos aos Tributos Estaduais ou declaração de sua 

isenção;  

(   ) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou declaração de sua isenção;  

(   ) Certidão de Regularidade perante a Justiça do Trabalho;  

(  ) Certidão de Regularidade com o serviço militar obrigatório para o candidato do sexo masculino; 

( ) Cópia de comprovante de endereço atualizado com o nome do profissional, caso não possua 

comprovante em seu nome, fazer uma declaração de próprio punho afirmando residir no endereço 

informado no comprovante; 

Apresentar as Declarações dos Anexos VI a IX, preenchidas e assinadas.  

(   ) Declaração de não ser proprietário, administrador ou dirigente de entidades ou serviços 

contratados ou conveniados com o sistema único de saúde ( ANEXO VI) 

(   ) Declaração de função pública (ANEXO VII-A ou ANEXO VII-B) 

Caso o Proponente exerça outra função pública, trazer declaração do local contendo a função e a 

carga horária exercida. 

(   ) Autodeclaração – Grupo de risco COVID-19 ( ANEXO VIII) 

(   ) Declaração de veracidade e concordância ( ANEXO IX) 

 

Observação:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________ 

Assinatura do Candidato 


