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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EDITAL Nº 03/2019 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS, por meio da Comissão do Concurso Público, em conjunto com a RBO 

CONCURSOS, TORNA PÚBLICO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E CERTIDÕES PARA 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL, nos termos do artigo 11. DA INVESTIGAÇAO SOCIAL e demais itens do edital, NAS DATAS 

ESPECÍFICAS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO, para os 02 (dois) primeiros candidatos classificados para o cargo de Guarda 

Civil Municipal (Feminino/Masculino), considerados aptos, devido contenção preventivo contra o COVID-19, o qual os demais 

candidatos serão chamados em momento futuro e oportuno, assim os critérios para entrega serão: 

 

1. Os candidatos relacionados, deverão observar o período e local de realização da entrega dos documentos e certidões, 

sendo que o NÃO COMPARECIMENTO NO LOCAL E PERÍODO ESPECIFICADO, implica na reprovação e consequente 

eliminação do Concurso Público. 

 
 

Data para entrega de documentos: DE 22 À 26 DE NOVEMBRO DE 2021 

CARGO LOCAL DO TAF 

Guarda Civil Municipal  
(Feminino/ Masculino) 

SETOR ADMINISTRATIVO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
Rua São Paulo, nº 590 - Jardim São Francisco,  

Caieiras - SP, 07700-605 

 
2. Para a Investigação Social os candidatos deverão proceder à entrega de: 

 

a) um questionário de informações confidenciais para o controle de dados pessoais (FORMULÁRIO DE INVESTIÇÃO 

SOCIAL CONFIDENCIAL) devidamente preenchido e rubricado; e assinatura em termo (DECLARAÇÃO) autorizando a 

realização de investigação social, de caráter sigiloso, pela Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. 

 

b) comprovação de idoneidade, com a apresentação de cópia reprográfica de certidão negativa de distribuição na Justiça 

Federal, certidões negativas de antecedentes criminais (do Estado de residência), Militar (Federal e Estadual) e Eleitoral 

e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos, 

conforme Lei Federal nº 10.826/03. 

 

c) 02 (duas) fotos 5x7 (recentes);  

 

d) 01 (uma) cópia reprográfica do RG (SP) ou o correspondente protocolo;  

 

e) 01 (uma) cópia reprográfica de Certidão, expedida pelo órgão público em que estiver servindo, informando sua atual 

situação disciplinar e se responde (ou já respondeu) a algum processo administrativo (este documento é só para quem é 

servidor público ou militar);  

 

f) 01 (uma) cópia reprográfica da Certidão Nascimento ou Casamento;  

 

g) 01 (uma) cópia reprográfica do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI);  

 

h) 02 (duas) cópias reprográficas do Histórico Escolar ou do Diploma de Conclusão do Ensino Médio;  

 

i) 02 (duas) cópias reprográficas do Certificado de Reservista (este documento deve ser apresentado somente para quem 

serviu as Forças Armadas);  

 

j) 01 (uma) cópia reprográfica da Declaração de Comportamento ou do Diploma de Honra ao Mérito (este documento 

deve ser apresentado somente para quem serviu as Forças Armadas). 

 

2.1. A investigação social, mencionada na alínea “a” do item anterior, deste Capítulo, irá cons iderar os antecedentes 

criminais, sociais e familiares do candidato, visando apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento social e 

tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade da função de Guarda Civil Municipal, conforme as informações 

coletadas e processadas pelo órgão competente, verificando se os padrões éticos - morais são consentâneos com a 

vida do Guarda Municipal. 

 

2.2. Todas as cópias solicitadas nas alíneas “b” e seguintes do item 2 devem ser autenticadas, exceto as que possam 

ser validadas pela internet. 
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2.3. As certidões, cujas cópias são solicitadas na alínea “b” e seguintes do item 2, deverão ter a data de expedição de, 

no máximo, 30 (trinta) dias das datas da entrega estabelecidas neste Edital de Convocação, assim como a certidão, 

informando a atual situação disciplinar e se responde (ou já respondeu) a algum processo administrativo, em caso 

de servidor público ou militar. 

 

2.4. Todos os documentos previstos nas alíneas do item 2 deverão ser entregues em um único envelope, devidamente 

lacrado e identificado. 

 

2.5. Todos os documentos previstos nas alíneas do item 2 deverão ser entregues, EXCLUSIVAMENTE, no local e data 

estabelecidos neste Edital de Convocação para a Investigação Social. 

 

3. Após a data e horário estabelecidos no edital de convocação, não serão aceitos os documentos, sob qualquer hipótese. 

 

4. Em nenhuma hipótese serão devolvidos os documentos entregues pelos candidatos. 

 

5. Segundo a necessidade, poderão ser solicitados documentos complementares para a composição desta pesquisa. 

 

6. O Formulário de Investigação Social Confidencial e a Declaração, solicitados na alínea “a” do item 2, serão 

disponibilizados no ANEXO I deste Edital de Convocação, que serão disponibilizados na imprensa oficial  e sitio 

eletrônico do município e no portal do candidato da RBO CONCURSOS na data do Edital de Convocação para a 

Investigação Social. 

 

7. A Investigação Social obedecerá aos critérios constantes em normatização própria, vigente do início de sua realização. 

 

8. A Investigação Social, que consistirá na coleta e análise de informações sobre a vida pregressa e atual, bem como da 

conduta individual e social do candidato, será realizada pela Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, 

devendo esta valer-se de todos os meios legais existentes para obtenção das informações necessárias. 

 

9. Na Investigação Social não será atribuída nota, sendo o candidato indicado ou contra indicado para o exercício do cargo 

pretendido. 

 

10. O candidato contra indicado na investigação social será desclassificado e eliminado do concurso, assim como o 

candidato que não apresentar os documentos solicitados, inclusive os complementares. 

 

11. A realização da Investigação Social será de responsabilidade exclusiva da Secretaria de Segurança Pública e 

Mobilidade Urbana. 

 

 
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS NAS  

VAGAS RESERVADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA PARA  
REALIZAÇÃO DA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

 
 

GUARDA CIVIL MUNICIPAL (MASCULINO) 

CL NOME DO CANDIDATO INSC DN DF 

1 MARCOS GONÇALVES DA SILVA 352180 09/03/1983 Sim 

2 MARCOS DIAS LIBERALINO 301182 11/03/1985 Sim 

 
LEGENDA: CL = Classificação / INSC = Inscrição / DN = Data de Nascimento / DF = Candidato às vagas reservadas às pessoas com deficiência. 

 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

  

Em decorrência da pandemia será realizado fase de investigação social de forma desmembrada a todos(as) classificados(as), 

maneira que neste primeiro momento seguirá para as próximas etapas os candidatos relacionados acima e posterior seguirá o 

chamamento com a próxima remessa de candidatos(as) classificados(as). 

 

Os(as) candidatos(as) deverão comparecer com máscara, e, somente ingressaram no local onde será realizada a entrega dos 

documentos, após passar álcool em gel nas mãos; 

 

    

Para tanto, se faz necessário nos dias da entrega dos documentos que os candidatos providenciem os seguintes materiais:    
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- máscara; 

- álcool gel.    

 

Os candidatos(as) que, durante a realização entrega dos documentos, utilizar máscara descartável deverá, ao término, descartá-la 

com responsabilidade, em lugar seguro e apropriado. Em hipótese alguma, essa máscara poderá ser descartada no chão do local 

de entrega dos documentos ou em qualquer outro espaço público. 

 

O candidato deverá apresentar documento original e cópia, para validação e. 

 

Caieiras, 12 de novembro de 2021. 
 
 

COMISSÃO DO CONCURSO 
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ANEXO I 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

 

 
 

A. Formulário de Investigação Social Confidencial devidamente preenchido e rubricado; 

B. Declaração, autorizando a investigação social, devidamente preenchida e assinada; 

C. Cópia reprográfica de certidões negativas de antecedentes fornecidas pelo Tribunal Regional Federal (da região de 

residência), Justiça Estadual (do Estado de residência), Militar (Federal e Estadual) e Eleitoral e de não estar 

respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos, conforme 

Lei Federal nº 10.826/03; 

D. 02 (duas) fotos 5x7 (recente); 

E. 01 (uma) cópia reprográfica do RG (SP) ou o correspondente protocolo; 

F. 01 (uma) cópia reprográfica de Certidão, expedida pelo órgão público em que estiver servindo, informando sua 

atual situação disciplinar e se responde (ou já respondeu) a algum processo administrativo (este documento é só para 

quem é servidor público ou militar); 

G. 01 (uma) cópia reprográfica da Certidão Nascimento (se solteiro) ou Casamento (se casado); 

H. 01 (uma) cópia reprográfica do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI); 

I. 02 (duas) cópias reprográficas do Histórico Escolar ou do Diploma de Conclusão do Ensino Médio; 

J. 02 (duas) cópias reprográficas do Certificado de Reservista (este documento deve ser apresentado somente para 

quem serviu as Forças Armadas); 

K. 01 (uma) cópia reprográfica da Declaração de Comportamento ou do Diploma de Honra ao Mérito (este documento 

deve ser apresentado somente para quem serviu as Forças Armadas). 

 

OBS.: Todas as cópias devem ser autenticadas. 
 

 

DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
 

Observações Importantes: 
✓ Este formulário de investigação social é de natureza sigilosa e caráter confidencial; 

✓ Antes de preenchê-lo, leia com bastante atenção as questões; 

✓ Responda corretamente, fornecendo as informações com riqueza de detalhes; 

✓ Este formulário deve ser preenchido com LETRA DE FORMA, LEGÍVEL e com caneta preta, se o espaço não for 

suficiente utilize o espaço do item IV (pág. 6); 

✓ Não deixe questões em branco. 

 

 

ATENÇÃO: 
A omissão de informação e/ou declarações falsas prestadas neste formulário implicará na reprovação do candidato 

nesta investigação social e sua eliminação do Concurso Público. Não será aceito nenhum tipo de rasura no 
preenchimento deste. 
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Nº: ____________________ 
(campo exclusivo GCM de Caieiras) 

 
FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL CONFIDENCIAL 

 
 

FOTO 5x7 

 
 

DADOS PESSOAIS 

 

NOME:                                                                                                              DATA NASC:        /      / 

RG:                                      DATA EXPEDIÇÃO:            /        /                          CPF: 

ENDEREÇO:                                                                                                           Nº: 

BAIRRO:                                                CIDADE:                                         ESTADO:              CEP: 

PONTO REFERÊNCIA: 

TEL. RESIDENCIAL:                                                         TEL. CELULAR: 

E-MAIL: 

 
I) Informações sócio econômicas e familiares 

 

 
1. Situação civil do candidato _________________________________ Religião_______________________________ 

 

 

2. Dados pessoais do cônjuge 

Nome:__________________________________________________________________________________________ 

Idade:______________ 

Profissão:_______________________________________________________________________________________ 

Local de trabalho:_________________________________________________________________________________ 

 

Visto do candidato ________________ 
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3. Relação nominal dos filhos 

Nome Data de nascimento 

            /        /           

            /        /           

            /        /           

            /        /           

            /        /           
 

4. Dados pessoais de ex-cônjuge 

Nome:__________________________________________________________________________________________ 

Idade:_______________ 

Profissão:_______________________________________________________________________________________ 

Local de trabalho:_________________________________________________________________________________ 

 
5. Mencionar dados dos genitores e irmãos 

Grau Parentesco Nome Idade Profissão 

    

    

    

    

    

 
6. Mencionar apelidos: 

_____________________________________________________________________________ 

 
7. Mencionar se possui tatuagens, motivo e local da(s) mesma(s). 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

8. Mencionar qual tipo de lazer e qual horário usado para tal prática. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

9. Mencionar as três últimas residências se houver, quanto tempo residiu e com quem? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

10. No caso de não residir com os genitores, explicar o(s) motivo(s). 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Visto do candidato ________________ 
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11. Mencionar se possui parente(s) nas forças armadas, Policia Civil, Policia Militar ou Guarda Civil Municipal. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

12. Mencionar se possui algum tipo de arma de fogo. Em caso positivo, citar os dados da(s) arma(s). 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

13. Mencionar o nome de 4(quatro) pessoas que não sejam parentes e/ou ex-patrões. 

Nome Telefone (s) 

  

  

  

  
 

14. Mencionar abaixo as informações sobre as empresas em que trabalha ou trabalhou. 

Empresa Período Motivo da Saída Faixa Salarial 

    

    

    
 

15. Possui veículo(s) em seu nome? Qual(is)? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

16. Possui imóvel(is) em seu nome? Quantos? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

17. Mencionar se possui restrição nominal junto ao SERASA e/ou SPC. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

18. Mencionar as dívidas que possui atualmente. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

19. Mencionar a(s) escola(s) em que estuda ou estudou. 

Nome da Escola Bairro/ Cidade 

  

  

  

Visto do candidato ________________ 
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20. Mencionar se já foi punido no período escolar e qual o motivo. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

II) Informações sobre saúde 

21. Mencionar se tem ou já teve problemas psicológicos. Em caso positivo, esclarecer se está em tratamento. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

22. Mencionar se já ficou internado. Em caso positivo, justificar o motivo e citar o nome do Hospital. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

23. Caso já tenha sofrido desmaio, explicar o motivo. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

24. Mencionar se faz uso de bebida alcoólica. Em caso positivo, citar quais os tipos e qual a frequência. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

25. É fumante? __________________________________________________________________________________ 

 

26. Mencionar se já usou DROGAS ou ainda usa. Em caso positivo, citar o tipo. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

27. Mencionar se possui algum familiar que já fez ou faz uso de DROGAS. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

28. Mencionar se toma algum tipo de medicamento de uso contínuo. Em caso positivo, especificar o medicamento. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

III) Outras Informações 

29. Mencionar se já fez ou faz parte de algum processo judicial ou Militar. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

30. Caso tenha sofrido processo, mencionar qual o tipo e quando foi. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Visto do candidato ________________ 
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31. Mencionar se já foi indiciado como réu, vítima ou testemunha. Em caso positivo, explicar como ocorreu este fato. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

32. Mencionar se algum membro familiar já teve envolvimento em ocorrência policial. Em caso positivo, especificar o 

fato. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

33. Mencionar se já se envolveu em acidente de trânsito. Em caso positivo, esclarecer a circunstância do 

envolvimento. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

34. Mencionar se possui algum familiar que tenha qualquer registro de antecedente criminal. Em caso positivo, citar 

qual é o familiar. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

35. Elaborar croqui de sua residência atual e antiga. 

 

IV) Espaço destinado a informações complementares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto do candidato ________________ 
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Continuação das informações complementares (item IV): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto do candidato ________________ 
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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

Eu, _________________________________________, portador do documento de identidade RG 

nº_______________, inscrito no CPF/MF sob nº____________________, declaro que li atentamente e 

respondi pessoalmente, de punho próprio, todas as questões existentes no presente formulário de 

investigação social, autorizando ser precedida a necessária averiguação sobre minha conduta social e 

isentando de qualquer responsabilidade as pessoas, empresas e estabelecimentos de ensino que 

prestarem informações à Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana e/ou à Guarda Civil 

Municipal de Caieiras, a quem caberá resguardar nos termos da lei existente o sigilo das fontes, caso 

não se processe o meu alistamento ou eu venha a ser desligado do Curso de Formação da Guarda Civil 

Municipal de Caieiras. 

 

 

 

 

 
_______________, ____ de ______________ 20__. 

 
 

 

 
 

 
__________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO I 
 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO SOCIAL CONFIDENCIAL  

Dados do candidato: 

NOME:  
CARGO:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

TELEFONE:  CELULAR:  
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Nº EXAME 

PARA USO DA PREFEITURA DE CAIEIRAS 

Data de emissão 
válida? 

ANOTAÇÕES 

1 Formulário de Investigação Social 
Confidencial 

 Sim  Não  

2 Declaração  Sim  Não  

3 Cópia de Certidão Negativa de Certidão de 
Distribuição (cível, fiscal e criminal) – Justiça 
Federal 

 Sim  Não  

4 Cópia de Certidão negativa de antecedentes 
criminais fornecida pela Justiça Estadual 

 Sim  Não  

5 Cópia de Certidão negativa de antecedentes 
criminais fornecida pela Justiça Militar 
(Federal e Estadual) 

 Sim  Não  

6 Cópia de Certidão negativa de antecedentes 
criminais fornecida pela Justiça Eleitoral 

 Sim  Não  

7 Certidão Negativa de Antecedentes Criminais 
– comprovação de não estar respondendo a 
inquéritos policiais ou a processos criminais 

     

8 Fotos  Sim  Não  

9 Cópia do RG  Sim  Não  

10 Cópia de Certidão, expedida pelo órgão 
público em que estiver servindo, informando 
sua atual situação disciplinar e se responde 
(ou já respondeu) a algum processo 
administrativo (este documento é só para 
quem é servidor público ou militar) 

 Sim  Não  

11 Cópia da Certidão de Nascimento ou 
Casamento 

 Sim  Não  

12 Cópia do Certificado de Dispensa de 
Incorporação (CDI) 

 Sim  Não  

13 Cópias do Histórico Escolar ou do Diploma de 
Conclusão do Ensino Médio 

 Sim  Não  

14 Cópias do Certificado de Reservista (este 
documento deve ser apresentado somente 
para quem serviu as Forças Armadas) 

 Sim  Não  

15 Cópia da Declaração de Comportamento ou 
do Diploma de Honra ao Mérito (este 
documento deve ser apresentado somente 
para quem serviu as Forças Armadas) 

 Sim  Não  

Avaliado por:  

Avaliado por:  

 
Caieiras, ______ de ____________________ de 2021. 
 
 

 
 

Assinatura do candidato 
 
 

Campo para uso exclusivo da Prefeitura de Caieiras 

 
 
 
 
 

 


