
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR  
 

RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014 

 

O Prefeito do Município de Monte Mor, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais nos termos do artigo 37, inciso 

IX, da Constituição Federal, resolve RETIFICAR o Edital de abertura do Concurso Público Edital nº 03/2014, conforme segue. 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

 

11.4. Para a Investigação Social e Comportamental os candidatos deverão proceder à entrega de: 
a) um questionário de informações confidenciais para o controle de dados pessoais (FORMULÁRIO DE INVESTIÇÃO SOCIAL E 
COMPORTAMENTAL CONFIDENCIAL) devidamente preenchido e rubricado; e assinatura em termo (DECLARAÇÃO) autorizando 
a realização de investigação social e comportamental, de caráter sigiloso, pela Secretaria Municipal de Cooperação em Assuntos 
de Segurança Pública. 
b) comprovação de idoneidade, com a apresentação de cópia reprográfica de certidões negativas de antecedentes fornecidas 
pelo Tribunal Regional Federal (da região de residência), pela Justiça Estadual (do Estado de residência), Militar (Federal e 
Estadual) e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por 
meios eletrônicos (vide ANEXO VIII do edital de abertura), conforme Lei Federal nº 10.826/03. 
c) 02 (duas) fotos 5x7 (recentes); 01 (uma) cópia reprográfica do RG (SP) ou o correspondente protocolo; 01 (uma) cópia 
reprográfica de Certidão, expedida pelo órgão público em que estiver servindo, informando sua atual situação disciplinar e se 
responde (ou já respondeu) a algum processo administrativo (este documento é só para quem é servidor público ou militar); 
01 (uma) cópia reprográfica da Certidão Nascimento ou Casamento; 01 (uma) cópia reprográfica do Certificado de Dispensa de 
Incorporação (CDI); 02 (duas) cópias reprográficas do Histórico Escolar ou do Diploma de Conclusão do Ensino Médio; 02 
(duas) cópias reprográficas do Certificado de Reservista (este documento deve ser apresentado somente para quem serviu as 
Forças Armadas); 01 (uma) cópia reprográfica da Declaração de Comportamento ou do Diploma de Honra ao Mérito (este 
documento deve ser apresentado somente para quem serviu as Forças Armadas). 
11.4.1. A investigação social e comportamental, mencionada na alínea “a” do item anterior, deste Capítulo, irá considerar os 
antecedentes criminais e afins, sociais e familiares do aluno, visando apurar se o candidato ao cargo apresenta procedimento 
social e tem idoneidade moral compatíveis com a dignidade da função de Guarda Municipal, conforme as informações coletadas 
e processadas pelo órgão competente, verificando se os padrões éticos - morais são consentâneos com a vida do Guarda 
Municipal. 
11.4.2. Todas as cópias solicitadas nas alíneas “b” e “c” do subitem anterior devem ser autenticadas, mesmo que digitalmente. 

 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

 

 

ANEXO VII 
 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA INVESTIGAÇÃO SOCIAL E COMPORTAMENTAL 

CONFIDENCIAL  
Concurso Público nº 03/2014 – Prefeitura Municipal de Monte Mor 

Dados do candidato: 

NOME:  
CARGO:  

INSCRIÇÃO:  RG:  

TELEFONE:  CELULAR:  
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Nº EXAME 

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR 

Data de 

emissão válida? 
ANOTAÇÕES 

1 Formulário de Investigação Social 

Confidencial 

 Sim  Não  

2 Declaração  Sim  Não  

3 Cópia de Certidão Negativa para fins de 

Concurso Público – Tribunal Regional 
Federal (da região de residência) 

 Sim  Não  

4 Cópia de Certidão negativa de 

antecedentes criminais fornecida pela 
Justiça Estadual (do Estado de 

residência) 

 Sim  Não  

5 Cópia de Certidão negativa de 

antecedentes criminais fornecida pela 
Justiça Militar (Federal e Estadual) 

 Sim  Não  

6 Cópia de Certidão negativa de 

antecedentes criminais fornecida pela 
Justiça Eleitoral 

 Sim  Não  
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7 Certidão Negativa de Antecedentes 

Criminais – comprovação de não estar 

respondendo a inquéritos policiais ou a 

processos criminais 

     

8 Fotos  Sim  Não  

9 Cópia do RG  Sim  Não  

10 Cópia de Certidão, expedida pelo órgão 

público em que estiver servindo, 

informando sua atual situação disciplinar 

e se responde (ou já respondeu) a 

algum processo administrativo (este 

documento é só para quem é servidor 

público ou militar) 

 Sim  Não  

11 Cópia da Certidão de Nascimento ou 

Casamento 

 Sim  Não  

12 Cópia do Certificado de Dispensa de 

Incorporação (CDI) 

 Sim  Não  

13 Cópias do Histórico Escolar ou do 

Diploma de Conclusão do Ensino Médio 

 Sim  Não  

14 Cópias do Certificado de Reservista (este 

documento deve ser apresentado 

somente para quem serviu as Forças 

Armadas) 

 Sim  Não  

15 Cópia da Declaração de Comportamento 

ou do Diploma de Honra ao Mérito (este 

documento deve ser apresentado 

somente para quem serviu as Forças 

Armadas) 

 Sim  Não  

Avaliado por:  

Avaliado por:  

 
Monte Mor, ______ de ____________________ de 201_. 

 
 

Assinatura do candidato 
Campo para uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Monte Mor 

 
 
 
 
 
 

 

Leia-se como segue e não como constou: 

 

ANEXO VIII 
 ENDEREÇOS ELETRÔNICOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE ANTECEDENTES 

CRIMINAIS E AFINS 
Concurso Público nº 03/2014 – Prefeitura Municipal de Monte Mor 

 
 
Segue abaixo a relação de endereços eletrônicos para emissão de certidões negativas de antecedentes criminais 

e afins, conforme solicitado na alínea “b” do item 11.4 do Capítulo 11 deste Edital: 
 
 
- Certidão Negativa para fins de Concurso Público – Tribunal Regional Federal (da região de residência) 

http://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa/ 
 
 

- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Justiça Estadual (do Estado de residência) 
Justiça Estadual (de SP) 

http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx 
Obs.: Caso o estado de residência seja outro, o candidato deverá verificar o link ou local correto para 
a obtenção da respectiva certidão negativa. 
 
 
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Justiça Militar Federal 

http://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa 

http://www.cjf.jus.br/cjf/certidao-negativa/
http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx
http://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa
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- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Justiça Militar Estadual (de SP) 
http://www.tjmsp.jus.br/certidao/autenticar.aspx 

 
 
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Justiça Eleitoral 
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 
 
 
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – comprovação de não estar respondendo a inquéritos policiais ou 

a processos criminais. 
https://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.html 

 
 
 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital nº03/2014 do Concurso Público para a Prefeitura Municipal de Monte Mor. 

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. 

 

 

Monte Mor, 29 de março de 2016. 

 
THIAGO GIATTI ASSIS 

Prefeito Municipal de Monte Mor /SP 
 

http://www.tjmsp.jus.br/certidao/autenticar.aspx
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais
https://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.html

