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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 14, DE 7 DE ABRIL DE 2014 

 
 

 

CONVOCAÇÃO 
 

Em face do Acordão proferido nos autos da Ação Rescisória nº 2045992-

18.2021.8.26.0000, fica convocado o candidato abaixo relacionado, para comparecer no 

dia 22 de fevereiro de 2022, às 9h, no Auditório da Prefeitura de Mogi das Cruzes 

situado na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 277 – andar térreo – Centro Cívico – Mogi 

das Cruzes/SP, munido de documento pessoal que permita a sua identificação (vide 

quadro, item “a”), para receber instruções visando o cumprimento do procedimento 

denominado Pesquisa Social. 

O candidato deverá possuir e comprovar as informações, e ainda, apresentar a 

documentação a seguir relacionada na data supracitada, preenchendo o formulário a ser 

fornecido. 

O não comparecimento ou a não apresentação da documentação exigida, poderá 

acarretar a exclusão do candidato da lista de classificados. 

  

Guarda Municipal 3ª Classe - Masculino 

Nome Inscrição Classificação 

Ulisses Osvaldo de Souza 018609 10ª 

 
 

 
 

Em 10 de fevereiro de 2022 
 
   
 
 
 

EDUARDO SOARES LUCENA 
Coordenador de Gestão de Recursos Humanos 
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1) Informações/documentos necessários para o procedimento de pesquisa social 

e para preenchimento do formulário no dia do comparecimento: 
 

Item 
Informação/ 
documento 

Discriminação Onde encontrar a informação 

a 
Informações 
pessoais 

Apresentar 
documento 
pessoal e 
endereços: atual 
e anteriores 
(originais e 
cópias simples) 

Cédula de Identidade (RG), Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), Registro de Identificação Civil 
(RIC), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 
Certificado Militar,  Passaporte, Carteiras de 
Identidade expedidas pelas Forças Armadas, 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares 
ou Registro Nacional de Estrangeiro – RNE, 
comprovantes de endereço. 

b 
Informações 
familiares 

Informações da 
documentação 
dos pais, filhos, 
enteados, 
cônjuge, 
companheiro(a), 
ex-cônjuge e ex-
companheiro(a). 

Cédula de Identidade (RG), Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), certidões de 
casamento/nascimento/ divórcio e de dissolução de 
união estável etc. 

c 
Informações 
referenciais 

Nome, endereço, 
telefone e outras 
informações que 
permitam 
contato, de 
quatro pessoas 
que você 
conheça e que 
não sejam 
parentes ou ex-
empregadores 

 

d 
Informações 
judiciais 

Certidão 
Negativa de 
Distribuição de 
Feitos nas 
Justiças 
Estadual, 
Federal e Militar 

Tribunal de Justiça /SP: 
https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100 
 
Justiça Federal: 
http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar 
 
Justiça Militar: 
https://ww2.tjmsp.jus.br/certidao/ 
 

e 
Informações 
policiais 

Pesquisa de 
Antecedentes 
Criminais emitida 
pela Polícia Civil 
do Estado de 

Site da Secretaria da Segurança Pública de São 
Paulo: www.ssp.sp.gov.br ou do órgão da 
Federação que tenha residido. 

https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100
http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar
https://ww2.tjmsp.jus.br/certidao/
http://www.ssp.sp.gov.br/
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São Paulo e do 
Estado onde 
tenha residido 
nos últimos 10 
(dez) anos. 

f 
Informações 
profissionais 

Quatro últimos 
empregos 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
ou certidão/declaração de órgão público ou 
declaração de empregador pessoa  física. 

g 

Informações 
cargos 
públicos 
(servidor 
público) 

Certidão 
funcional, 
constando atos 
de nomeação e 
de penalidades, 
informando se 
respondeu ou 
responde a 
processo 
administrativo 
disciplinar ou 
sindicância.  

Recursos Humanos do órgão que presta serviço. 

h 

Informações 
cargos 
públicos 
(Ex-
servidor 
público) 

Certidão 
funcional, 
constando atos 
de nomeação, 
exoneração e de 
penalidades, 
informando se 
respondeu ou 
responde a 
processo 
administrativo 
disciplinar ou 
sindicância.  

Recursos Humanos do órgão que prestou serviço. 

i 
Informações 
escolares 

Três últimos 
estabelecimentos 
de ensino em 
que estudou. 

Certificado, diploma ou histórico escolar ou 
declaração da unidade escolar. 

j 

Informações 
da Carteira 
Nacional de 
Habilitação - 
CNH 

Certidão de 
histórico de 
pontos na CNH 
emitida pelo 
Detran 

Site do Detran/SP: www.detran.sp.gov.br ou do 
órgão da Federação que expediu o documento 

k Foto recente 

Foto 5x7 com 
fundo branco, em 
trajes civis, 
datada de no 
máximo três 
meses anteriores 

 

http://www.detran.sp.gov.br/
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à data da 
entrega. 

2) Informações complementares:  
 
Para verificação da necessária conduta ilibada e idoneidade moral, o candidato 

deverá cumprir, as regras estabelecidas no formulário a ser preenchido na data de 

comparecimento, conforme seguem: 

I. caso conste algum processo em algumas das certidões referidas no item “d” 

desta convocação, o candidato deverá requerer a competente Certidão de 

Objeto e Pé no respectivo Cartório Criminal, para apresentar à Secretaria de 

Segurança, durante o período da pesquisa social; 

II. A pesquisa e as Certidões de Distribuições Criminais referidas nos itens “d” e 

“e” desta convocação, deverão possuir data de emissão de no máximo três 

meses anteriores à data da convocação. 

III. Após o dia 28 de janeiro de 2022, não serão aceitos, sob pretexto algum, a 

complementação ou substituição de documentos ou de certidões ou de qualquer 

documento entregue, ou ainda, a entrega posterior de documentação, 

ressalvados os casos em que o candidato não der causa ao atraso e nos quais a 

emissão dos documentos solicitados demandem tempo superior ao fornecido, 

ocasião em que poderão ser aceitos os protocolos de pedido. 

 

IV. O candidato que tenha residido no exterior nos últimos cinco anos anteriores à 

data desta convocação, deverá requerer nos respectivos Consulados dos 

países que teve domicilio, certidão ou documento (com redação em língua 

portuguesa) que conste a existência ou não de antecedentes criminais, após os 

dezoito anos de idade, no período de residência declarado. 


