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Secretaria Municipal de Saúde 

ANEXO III 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS  
(originais e cópias, não é necessário autenticação e devem estar anexos à proposta de 
credenciamento) 

 
1. Proposta de Credenciamento preenchida (modelo encontra-se no sítio oficial na internet 

www.goiania.go.gov.br, página da SMS, ícone Editais); 

2. Curriculum Vitae devidamente preenchido, conforme Anexo IV. 

3. RG, CPF ou Identidade Profissional, desde que tenha o número do RG e CPF; 

4. PIS / PASEP / NIT; 

5. Inscrição no Conselho Regional de Medicina, conforme disposto na Lei 3.268/57, artigos 17 e 18.  

6. Comprovação de regularidade perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, ou do 

Conselho a que o profissional estiver vinculado;  

7. Certidão Negativa de Débito e Processos Éticos do Conselho Regional; 

8. Certidão de Dados Cadastrais de Atividades Econômicas - ISSQN (www.goiania.go.gov.br); 

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

expedida pelo Ministério da Fazenda; bem como dos Tributos Estaduais ou declaração de sua isenção; e 

Certidão Negativa de Tributos Municipais ou declaração de sua isenção;  

10. Certidão de Regularidade perante a Justiça do Trabalho;  

11. Certidão de Regularidade com o serviço militar obrigatório para o candidato do sexo masculino; 

12. 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; 

13. Declaração de que na no ato da assinatura do contrato apresentará comprovante como titular de conta 

corrente na CAIXA ECONOMICA FEDERAL , observando que conta poupança ou conta conjunta 

não serão aceitas; 

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

a carga horária exercida. 

 

OBSERVAÇÕES: 
01  Os documentos deverão ser apresentados junto com a Proposta, na íntegra, atualizados e sem rasuras. 
02 É vedada a apresentação e o envio de documentos por fax, via postal, email ou por whatsapp. 
03 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento, impedirá o credenciamento. 


