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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 
INVESTIGAÇÃO SOCIAL  

Concurso Público Edital nº. 04/2018 
 

Os candidatos deverão comparecer na Corregedoria Geral da Guarda Civil de 
Carapicuíba, localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 280, nas seguintes datas 
e horários: 
 

DIA HORA Guarda Civil Feminino 
18/03/2019 08:00 1ª e 2ª colocadas 

 
DIA HORA Guarda Civil Masculino 

18/03/2019 08:00 1º ao 10º colocados 
 

DIA HORA Guarda Civil Masculino 
18/03/2019 13:00 11º ao 23º colocados 

 
DIA HORA Guarda Civil Masculino 

19/03/2019 08:00 24º ao 36º colocados 
 

DIA HORA Guarda Civil Masculino 
19/03/2019 13:00 37º ao 48º colocados 

 
DIA HORA Guarda Civil Masculino 

20/03/2019 08:00 49º ao 60º colocados 
 

DIA HORA Guarda Civil Masculino 
20/03/2019 13:00 61º ao 73º colocados 

 
OS CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECEREM NA DATA E 

HORÁRIO DESIGNADOS SERÃO ELIMINADOS DO PRESENTE 
CONCURSO. 
 

Os candidatos deverão apresentar o formulário de investigação 
social (disponível no endereço eletrônico: 
http://www.carapicuiba.sp.gov.br/uploads/imgfck/FORMUL%C3%81R
IO%20DE%20INVESTIGA%C3%87%C3%83O%20SOCIAL.pdf, 
estando devidamente preenchido de próprio punho e assinado, 
juntamente com os seguintes documentos: 
 

http://www.carapicuiba.sp.gov.br/uploads/imgfck/FORMUL%C3%81RIO%20DE%20INVESTIGA%C3%87%C3%83O%20SOCIAL.pdf
http://www.carapicuiba.sp.gov.br/uploads/imgfck/FORMUL%C3%81RIO%20DE%20INVESTIGA%C3%87%C3%83O%20SOCIAL.pdf
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a) Cédula de Identidade (RG) ou Registro de Identidade Civil (RIC); 
b) Cadastro de Pessoa Física no Ministério da Fazenda (CPF);  
c) Atestado de Antecedentes Criminais (emissão online imediata e 
gratuita no endereço eletrônico: www.poupatempo.sp.gov.br);  
d) Certidão de Distribuição Criminal, emitida pela Justiça Estadual, 
das comarcas dos municípios em que residiu a partir dos 18 anos de 
idade (emissão imediata e gratuita no endereço eletrônico 
http://www.tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesPrimeiraInstanci
a, para pesquisa referente às comarcas do Estado de São Paulo), 
tratando-se de outro Estado o candidato deverá providenciar 
respectiva certidão no local de origem;  
e) Certidão de Distribuição Criminal da Justiça Federal;  
f) Certidão de Distribuição da Justiça Militar Estadual e Justiça Militar 
Federal; 
g) Certidão de Nascimento ou Casamento; 
h) Certidão de conclusão do ensino médio ou equivalente 
(devidamente reconhecido);  
i) Histórico Escolar;  
j) Carteira de Trabalho (completa, com todos os registros);  
k) Titulo de Eleitor;  
l) Certidão de Quitação Eleitoral;  
m) Certidão Negativa do Departamento de Polícia Federal (emissão 
online imediata e gratuita no endereço: www.dpf.gov.br);  
n) Certificado de reservista de primeira ou segunda categoria ou 
certificado de dispensa de incorporação ou isenção do serviço militar 
ou ainda certidão da Junta de Serviço Militar;  
o) Carteira Nacional de Habilitação (CNH);  
p) Servidor público civil ou militar, deverá apresentar Certidão 
expedida pelo órgão público em que estiver servindo, informando: 
sua atual situação disciplinar ou comportamento, se responde ou já 
respondeu processo administrativo, se responde ou já respondeu 
procedimento disciplinar e eventuais punições sofridas;  
q) Quem foi servidor público civil ou militar, deverá apresentar 
Certidão expedida pelo órgão público em que serviu, informando: 
comportamento ou situação disciplinar em que foi exonerado, 
licenciado ou demitido, se respondeu processo administrativo, se 
respondeu procedimento disciplinar e eventuais punições sofridas;  
r) 02 (duas) fotografias no tamanho 5x7 recentes e datadas com no 
máximo 03 (três) meses (não será aceita fotografia do candidato 
vestindo uniformes militares, escolares, empresariais e similares). 
 

Carapicuíba, 01 de março de 2019. 
 
 

Secretaria de Segurança Pública e Controle Urbano 
Corregedoria Geral 
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