
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista, Estado de São Paulo, torna pública a 

CONVOCAÇÃO de todos os candidatos Aptos na fase – Exame Médico, conforme estabelecido nos Item 11 e 

11.1, do Edital nº 01/2020, observando a rigorosa ordem de classificação, com os critérios de desempate 

aplicados, para a  fase – INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 

A fase – INVESTIGAÇÃO SOCIAL será realizada pela Prefeitura Municipal de Campo Limpo 

Paulista/SP, por meio da Secretaria de Segurança Integrada através do Comando da Guarda Civil Municipal e da 

Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Campo Limpo Paulista, de tal forma que identifique condutas 

inadequadas do candidato, impedindo a nomeação de: toxicômanos, pessoas com antecedentes criminais, alcoólatras, 

procurados pela Justiça, violentos e agressivos, desajustados no serviço militar obrigatório e/ou possuidores de 

certificados escolares inidôneos ou inválidos ou não reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

A fase – INVESTIGAÇÃO SOCIAL será realizada na cidade de Campo Limpo Paulista/SP, com a 

entrega dos documentos para início da Investigação Social, no período de 27 a 31 de maio de 2022, conforme 

informações abaixo: 

 

Local Data Horários 

Corregedoria da Guarda Municipal 

R. Primeiro de Dezembro, 360 – Jardim 

Marsola - Campo Limpo Paulista/SP 

 27, 30 e 31 de Maio de 2022 09h00 às 15h00 

 

Ao candidato só será permitida a participação na fase – INVESTIGAÇÃO SOCIAL na respectiva 

data, horário e local constante deste Edital de Convocação, publicado no imprensa oficial no site da Prefeitura 

Municipal de Campo Limpo Paulista /SP (www.campolimpopaulista.sp.gov.br). 

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a realização 

da fase – INVESTIGAÇÃO SOCIAL, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

Entende-se por Investigação Social a pesquisa da vida pública do candidato, por meio da avaliação 

coercitiva e objetiva de documentos e atestados, a fim de que se comprove sua conduta ilibada e idoneidade moral, 

incluindo a apresentação, pelo candidato, de documentos relativos aos antecedentes criminais e de distribuição de 

ações judiciais. 

 

Os documentos a serem fornecidos pelo candidato à Investigação Social, são: 

 

1. 01 (uma) foto 5X7 cm com data no máximo, 03 (três) meses anterior a presente convocação, para ser fixada na 

capa do Formulário da Avaliação da Investigação Social.  

2. cópia simples da cédula de identidade RG; 

3. cópia simples CPF/MF; 

4. certidão de nascimento ou de casamento; 

5. Histórico - certidão da CNH, emitida nos últimos 60 dias que antecedem a data de realização desta investigação 

social, caso seja São Paulo acesse site -  

http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/habilitacao/fichaservico/solicitacaoCertidaoProntuari

o#;  

http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/habilitacao/fichaservico/solicitacaoCertidaoProntuario
http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/habilitacao/fichaservico/solicitacaoCertidaoProntuario


 

 

6. certidão negativa de propriedade de veículos – 

(http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/veiculos/home);  

7. certidão negativa de débitos no Serviço Central de Proteção ao Crédito ou do Extrato de Consulta, caso exista 

débito – (https://www10.fazenda.sp.gov.br/CertidaoNegativaDeb/Pages/EmissaoCertidaoNegativa.aspx); 

8. atestado de antecedentes criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado no qual tenha 

residido     nos últimos 5 (cinco) anos – (http://www2.ssp.sp.gov.br/atestado/novo/Atestado02.cfm); 

9. certidão de distribuições criminais da comarca onde reside ou residiu. Se reside no Estado de São Paulo, acesse 

– https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do); 

10. certidão negativa do departamento de Polícia Federal – (https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-

criminais/certidao); 

11. certidão de antecedentes criminais da justiça eleitoral – (https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-

crimes-eleitorais) 

12. certidão (este documento será exigido somente do candidato que for servidor público municipal, 

estadual ou federal ou de suas autarquias ou militar) expedida pelos respectivos órgãos públicos, informando: 

para verificação de eventuais impedimentos do exercício de função pública. 

a) sua atual situação disciplinar ou comportamento;  

b) se responde ou já respondeu a processo disciplinar;  

c) se responde ou já respondeu procedimento disciplinar;  

d)  punições sofridas. 

13. certidão (este documento será exigido somente do candidato que FOI servidor público municipal, 

estadual ou federal ou de suas autarquias ou militar) expedida pelos respectivos órgãos públicos em que 

trabalhou, informando: 

a) comportamento ou situação disciplinar quando foi exonerado ou licenciado;  

b) se respondeu processo administrativo; 

c) se respondeu processo disciplinar; 

d)  punições sofridas; 

14. cópia reprográfica do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI). Esta documentação deve ser atendida 

somente para candidatos do sexo masculino;  

15.  cópia reprográfica do Diploma ou Certificado e do Histórico Escolar do Ensino Médio ou grau equivalente, 

expedido por estabelecimento de ensino público ou particular, devidamente reconhecido pela legislação vigente. 

16. formulário devidamente preenchido.  

17. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA QUEM SERVIU AS FORÇAS ARMADAS: 

a) 01 (uma) cópia reprográfica do Certificado de Reservista; e 

b) Atestado de Antecedentes Criminais: 

i. da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino – 

(https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa/emitir-certidao-negativa); 

ii. da Justiça Militar Estadual, ou do Distrito Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino se for 

de São Paulo acesse – (https://ww2.tjmsp.jus.br/certidao/cadastrar.aspx). 

 

 

OS DOCUMENTOS EXIGIDOS DEVERÃO SER ENTREGUE EM ENVELOPE LACRADO 

COM IDENTIFICAÇÃO NO VERSO.  

 

Após análise desses elementos, o candidato será excluído do Concurso Público se verificada a 

condenação em qualquer tipo de crime. 

http://www2.ssp.sp.gov.br/atestado/novo/Atestado02.cfm)%3B
https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao
https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao


 

 

Não será(ão) considerado(s)/avaliado(s) o(s) documento(s), encaminhado(s) fora do prazo estipulado 

neste Edital assim como, ilegível(is) e/ou com rasura(s) ou proveniente(s) de arquivo corrompido, tal como 

documentos que não pertencem ao candidato(a). 

Esta fase será eliminatória, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO na fase – 

I NVESTIGAÇÃO  SOCIAL. 

Os candidatos considerados INAPTOS ou que não comparecerem quando convocados, serão 

excluídos automaticamente do Concurso Público. 

Os candidatos considerados APTOS na fase – INVESTIGAÇÃO SOCIAL serão convocados para a 

fase – CURSO DE FORMAÇÃO. 

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Concurso Público 

nº 01/2020. 

  

 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se. 

 

 

 

 

  Campo Limpo Paulista, 19 de Maio de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Laura Simionato Victor 

Diretora do Departamento de Recursos Humanos 

 

 

 

Fabio Ferreira da Silva 

Secretario de Finanças e Orçamento 


