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EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, torna pública a retificação do Edital de Abertura do 

Concurso Público 03/2020, nos termos do item 12.10 do referido edital, conforme segue: 

 

Onde se lê: 

 

10.5.1. A investigação social, regulamentada através de Portaria da Secretaria de Segurança 
Pública e Cidadania, será realizada por equipe previamente designada pela Prefeitura de 
Cubatão, mediante prévio Termo de Anuência do candidato(a), autorizando a realização dos 
levantamentos de informações referentes aos seus dados pessoais, jurídicos, escolares, 
trabalhistas e sociais, para obtenção de informações sobre perfil e conduta do candidato(a), cujos 
dados sejam única e exclusivamente de interesse para análise de compatibilidade do exercício da 
função guarda municipal. 
 
10.5.2. A não aprovação na investigação social, implica na eliminação do candidato. 
 
10.6.3. Somente o candidato apto na prova objetiva, avaliação de aptidão física, avaliação 
psicológica, exame médico e investigação social, observadas a ordem classificatória e as vagas 
disponíveis, será matriculado no Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, onde será 
verificada sua aptidão para a função, sendo que a investidura ao cargo público somente se 
concretizará ao final do período do curso, desde que haja aproveitamento intelectual, físico e 
comportamental, dentro dos conceitos mínimos exigidos (média 7,00) e frequência mínima de 
70% (setenta por cento) do período do curso, nos termos da Lei Complementar n°112/19. 
 
 
Leia-se: 
 

10.5.1. A investigação social, regulamentada através de Decreto Municipal, será realizada 
mediante prévio Termo de Anuência do candidato(a), autorizando a realização dos levantamentos 
de informações referentes aos seus dados pessoais, jurídicos, escolares, trabalhistas e sociais, 
para obtenção de informações sobre perfil e conduta do candidato(a), cujos dados sejam única e 
exclusivamente de interesse para análise de compatibilidade do exercício da função guarda 
municipal. 
 

10.5.2. A investigação social ocorrerá durante todo o processo seletivo até a posse efetiva no 
cargo e a não aprovação implica na eliminação do candidato. 
 

10.6.3. Somente o candidato apto na prova objetiva, avaliação de aptidão física, avaliação 
psicológica e exame médico, observadas a ordem classificatória e as vagas disponíveis, será 
matriculado no Curso de Formação da Guarda Civil Municipal, onde será verificada sua aptidão 
para a função, sendo que a investidura ao cargo público somente se concretizará ao final do 
período do curso, desde que haja aproveitamento intelectual, físico e comportamental, dentro dos 
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conceitos mínimos exigidos (média 7,00) e frequência mínima de 70% (setenta por cento) do 
período do curso, nos termos da Lei Complementar n°112/19. 
 

Cubatão, 09 de dezembro de 2021. 
 
 

 
NELSON MACHADO REIS  

Presidente da Comissão Organizadora  
 


