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NOTA DE ORIENTAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO PARA POSSE
A Gerência de Gestão de Pessoas da Polícia Científica vem esclarecer aos
candidatos

nomeados, em razão de eventuais questionamentos concernentes à

documentação de posse:
I - Os formulários MLR-15, MLR-16, MLR-18, MLR-19 e MLR-20 poderão ser
preenchidos ou apenas manualmente, ou apenas digitalmente, a critério do nomeado,
ressalvados os campos pré-preenchidos que deverão ser mantidos conforme foram
disponibilizados.
II - O formulário MLR-16 deverá ser preenchido da seguinte forma: no campo
“Carreira” como Auxiliar Pericial; no campo “Descrição do Cargo” o cargo no qual o
nomeado foi aprovado; no campo “Descrição da função/competência” e

“Descrição da

Especialidade” ficam dispensados de preenchimento. No campo nível, preencher com o
número “31”. No campo referência, preencher como “A” para todos os cargos.
III - O formulário MLR-127 mencionado no formulário MLR-18 para os casos de
acúmulo de cargos não necessita ser preenchido. O referido formulário é utilizado apenas
no caso de acúmulo de cargo efetivo com cargo comissionado.
IV - O formulário MLR-19 deverá ser preenchido fazendo constar no campo “Fontes
de Renda”, a fonte de renda declarada na Declaração de IRPF e, se houver, outra que
eventualmente não foi declarada. O campo “Cargos, Empregos, Funções (Técnica, de chefia
ou de confiança) ou cargos eletivos ocupados nos últimos 2 anos” deverá ser preenchido
apenas se o nomeado ocupou cargo comissionado ou função de confiança. No campo
“Relação de bens, direitos e valores” o nomeado poderá informar que os bens se encontram
discriminados na Declaração de IRPF, e deverá informar outros bens que tenha adquirido no
ano atual e que não constam na Declaração de IRPF.
V - Àqueles que não possuírem CTPS ou Declaração de Imposto de Renda
poderão apresentar declarações informando das respectivas situações, utilizando
como modelos os disponibilizados no site da Polícia Científica, adaptando-os conforme
necessário. Com relação à Declaração de Imposto de Renda, será aceita também a
Declaração de Isento emitida pela Receita Federal.
VI - Os formulários e declarações deverão estar assinados no ato de entrega da
documentação.

