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           PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS            

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA A 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CARGO 308 – GUARDA CIVIL MUNICIPAL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012  

 

 
 

O Sr. Roberto Hamamoto, Prefeito do Município de Caieiras, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os candidatos abaixo 
relacionados para efetuarem a entrega de documentos complementares para a Investigação Social do cargo de Guarda Civil Municipal, 
referente ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de Caieiras - Edital nº 01/2012, como segue: 
 
1.1. A entrega dos documentos complementares no dia, local e horário estabelecidos neste edital, poderá ser efetuada pelo 
próprio candidato ou por terceiros, a pedido do candidato.  
1.2. Os documentos complementares exigidos abaixo deverão ser providenciados por conta do próprio candidato. 
1.3. Os documentos complementares exigidos abaixo deverão conter, além do nome completo do candidato, o número do CPF do 
candidato e ter a data de emissão em conformidade com o item 1.5.1 deste edital de convocação. 
1.4. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados neste edital, deixar de apresentar 
qualquer um dos documentos complementares solicitados.  
1.5. Todos os documentos complementares previstos abaixo deverão ser entregues, EXCLUSIVAMENTE, no dia e horário 

estabelecidos neste edital, em um único envelope LACRADO, devidamente identificado com nome e número do documento de 
identidade do candidato. 
1.5.1. Os documentos complementares previstos neste edital de convocação deverão ter a data de emissão a partir de 02 
de janeiro 2013.  
1.5.2. Após a data e horário estabelecidos neste edital de convocação, não serão aceitos os documentos complementares, sob qualquer 
hipótese. 
1.5.3. Em nenhuma hipótese serão devolvidos os documentos complementares entregues pelos candidatos. 
1.6. A critério da banca examinadora, o candidato deverá, às suas expensas, providenciar de imediato, qualquer outro documento 
complementar não mencionado neste edital, que se torne necessário para realizar a investigação. 
1.7. Os candidatos que deixarem de apresentar algum dos documentos solicitados neste edital de convocação serão considerados inaptos 
na Investigação Social. 
1.8. O resultado da Investigação Social da primeira etapa do concurso será divulgado nos endereços eletrônicos www.nossorumo.org.br 
e www.caieiras.sp.gov.br, publicado na Imprensa Oficial de Caieiras e afixado na Prefeitura Municipal de Caieiras. 
 

Relação dos Candidatos Convocados para efetuar a entrega dos documentos complementares para a 
Investigação Social - Ordem Alfabética 

 
DATA DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 30/01/13 (quarta-feira) 
 

HORÁRIO: DAS 9H ÀS 11H 
 

LOCAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
           RUA ALBERT HANSER, 120  
           CENTRO - CAIEIRAS /SP 
 
 

Inscrição Nome Documento Documentos complementares a serem entregues  

003490D ALEX APARECIDO DE OLIVEIRA QUIRINO 297609944 
Original ou cópia autenticada da consulta do CPF na Central 
de Proteção ao Crédito – SCPC e na Serasa Experian. 

003686J LEANDRO CABRAL DE MENEZES SAURA 446428164 
Original ou cópia autenticada da consulta do CPF na Central 
de Proteção ao Crédito – SCPC e na Serasa Experian. 

008387C NIVALDO ALVES DE JESUS 384088582 
Original ou cópia autenticada da consulta do CPF na Central 
de Proteção ao Crédito – SCPC e na Serasa Experian. 

010906K REINALDO ZAMORA CRUZ 161097947 
Original ou cópia autenticada da consulta do CPF na Central 
de Proteção ao Crédito – SCPC e na Serasa Experian. 

008435J THIAGO ROSA DE JESUS 410334194 
Original ou cópia autenticada da consulta do CPF na Central 
de Proteção ao Crédito – SCPC e na Serasa Experian. 

 
 
Caieiras, 12 de janeiro de 2013. 

 
 
 

ROBERTO HAMAMOTO 
Prefeito Municipal 


