MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
INSTITUTO RIO BRANCO
Comunicado

Será anunciado, na data provável de 7 de dezembro de 2015, o resultado final da
Terceira Fase do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata de 2015. Os candidatos
aprovados serão então convocados a se apresentar no Ministério das Relações Exteriores
(MRE), em Brasília, no período provável de 9 a 10 de dezembro de 2015, para entrega de
documentos e realização de inspeção médica oficial, com vistas à posse no cargo de Terceiro
Secretário. Roga-se observar que tanto os aspectos relativos a transporte e alojamento, quanto
aqueles relativos à obtenção da documentação requerida são de responsabilidade dos
candidatos. No momento de sua apresentação, os candidatos deverão entregar à Divisão do
Pessoal do MRE os seguintes documentos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Cópia autenticada do RG;
Cópia autenticada do CPF;
Cópia autenticada da Certidão de Nascimento e, quando for o caso, de Casamento;
Cópia autenticada do Título de Eleitor, com cópia dos dois comprovantes de votação
mais recentes ou Certidão de Quitação Eleitoral;
Cópia autenticada de Diploma de Nível Superior;
Cópia autenticada do Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (quando
couber);
Cópia da última Declaração de Renda ou Declaração de Isento da Receita Federal;
Curriculum Vitae;
Três fotos 3x4;
Cópia do cartão PIS/PASEP ou formulário de inscrição preenchido e assinado (colher no
Banco do Brasil).

Os candidatos deverão entregar, ainda, devidamente preenchidos, formulários que Ihes
sejam fornecidos pela Administração do MRE ou pelo Instituto Rio Branco.
É a seguinte a relação dos exames médicos que deverão ser apresentados pelos
candidatos convocados, no momento de sua avaliação clínica:
1.

2.
3.
4.
5.

Exames laboratoriais:
a) Hemograma completo;
b) Glicose;
c) Uréia;
d) Creatinina;
e) Urina tipo I (EAS);
f) Colesterol total e frações;
g) Triglicérides;
h) Amilase;
i) AST (TGO);
j) ALT (TGP);
k) GAMA GT;
I) VDRL
m) TSH, T3, T4 livre;
n) Proteína C reativa.
Eletrocardiograma (com laudo).
Raio X de tórax (ântero-posterior e perfil) com laudo.
Exame auditivo com audiometria.
Exame oftalmológico.

Brasília, 4 de dezembro de 2015.

