PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2017
EDITAL CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – SUBJUDICE
CANDIDATO: WILLIAN DE MELO – CLASSIFICAÇÃO 196º
CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3ª CLASSE – MASCULINO

Em cumprimento a determinação judicial – Mandado de Segurança – Ingresso e Concurso –
Processo Digital nº 1019236-40.2018.8.26.0405 – Mandado nº 405.2018/042289-2, expedido
pela 1ª Vara da Fazenda Pública – Comarca e Foro de Osasco, que tramita no Processo
Administrativo nº 18.148/2018, Fica CONVOCADO o candidato WILLIAN DE MELO, considerado
"CLASSIFICADO" no edital de divulgação de Classificação Final III, publicado na IOMO nº 1451,
de 21 de fevereiro de 2018, em 196º lugar, para apresentação de documentos necessários para
início da Etapa de INVESTIGAÇÂO SOCIAL, do Concurso Público para provimento dos cargos de
Guarda Civil Municipal – 3ª Classe – Masculino, nos termos do disposto no Item 13 do Edital de
Abertura e Regulamento do Concurso, que segue adiante transcrito:
ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL:
13.1. A Investigação Social verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias
ao exercício do cargo Guarda Civil Municipal – 3ª Classe – Masculino.
13.2. A Investigação Social terá caráter eliminatório e o candidato será considerado
RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.
13.3. O processo de Investigação Social ficará a cargo da Prefeitura do Município de Osasco e
será realizada após a homologação dos cargos de Guarda Civil Municipal – 3ª Classe – Feminino
e Guarda Civil Municipal – 3ª Classe – Masculino, ou seja, após as etapas de: Prova Objetiva,
Aferição de Altura, Teste de Aptidão Física e Avaliação Psicológica, a critério da municipalidade,
sob a supervisão Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Concurso Público, a qual
ratificará as conclusões objeto das análises da documentação apresentada.
13.3.1. A convocação para a realização da Etapa de Investigação Social se dará conforme os itens
16.4 e 16.4.1.
13.3.1.1. Os critérios e os documentos necessários para a realização da etapa de Investigação
Social serão divulgados por meio de Edital de convocação conforme os itens 16.4 e 16.4.1.
13.4. A Investigação Social será realizada a partir das informações constantes do formulário
específico a ser preenchido e assinado pelo candidato. (Vide anexo I do presente edital)

13.4.1. O formulário mencionado no item 13.4 será publicado na Imprensa Oficial do Município
de Osasco - IOMO, no endereço eletrônico www.osasco.sp.gov.br, conforme os itens 16.4 e
16.4.1. (Vide anexo I do presente edital)
13.5. A Investigação Social, realizada pela Prefeitura do Município de Osasco, estender-se-á até
a posse do candidato. Nesse período, o candidato que incorrer em conduta ou condição capaz
de torná-lo NÃO RECOMENDADO para a função será ELIMINADO do concurso.
13.6. Segundo a necessidade, poderão ser solicitados documentos complementares para a
composição da Investigação Social, onde vise apreciação da conduta social, reputação e
idoneidade do candidato, em sua vida pregressa e atual em todos os aspectos da vida em
sociedade, quer seja social, moral, profissional, escolar, dentre outras possíveis, impedindo que
pessoa com perfil incompatível ingresse na Corporação.
A investigação social, de responsabilidade da Prefeitura do Município de Osasco, será realizada
por membros nomeados, indicados por ato do Secretário da Secretaria de Controle e Segurança
Urbana e do Corregedor Geral da Guarda Municipal de Osasco (Portaria nº
023/SECONTRU/2017), cuja finalidade é averiguar a vida pregressa e atual do candidato,
objetivando impedir o ingresso de pessoa de conduta incompatível à função de Guarda Civil
Municipal – 3ª Classe Masculino, dentre outras hipóteses possíveis, tais como:
a) alcoólatra ou alcoolista;
b) toxicômano ou drogadicto;
c) possuidor de antecedente criminal;
d) possuidor de registro policial na condição de averiguado, autor ou indiciado;
e) envolvido com a prática de contravenção penal;
f) envolvido com a prática ou exploração de atividade ligada a jogo de azar;
g) envolvido com a prática ou exploração de atividade ligada à prostituição;
h) autor de ato infracional;
i) autor de crime abrangido pela Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995;
j) que mantenha relação de amizade, convivência, conivência ou exibição em público com
indivíduo envolvido em prática delituosa, sabidamente lançada à ambiência criminosa ou que
possa induzir ao cometimento de crime;
k) envolvido com infração originada em posicionamento intransigente e divergente de indivíduo
ou grupo em relação a outra pessoa ou grupo, e caracterizado por convicção ideológica,
religiosa, racial, cultural, sexual, étnica e esportiva, visando a exclusão social;
l) possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra o moral e os bons costumes;
m) contumaz em cometer atos de indisciplina;
n) envolvido em prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo;
o) possuidor de comportamento que possa comprometer a função de Guarda Civil Municipal;
p) contumaz em infringir o Código de Trânsito Brasileiro, bem como quem seja autuado ou visto
cometendo infração que coloque em risco a integridade física ou a vida de outrem;
q) violento ou agressivo;

r) possuidor de comportamento que atente contra a organização, hierarquia e a disciplina em
estabelecimento de ensino;
s) possuidor de certificado escolar inidôneo, inválido, falsificado ou não reconhecido pelo órgão
federal ou estadual de educação;
t) possuidor de atestado médico falso ou declaração falsa de trabalho em seu prontuário escolar
ou profissional.
Os documentos a serem fornecidos pelo candidato na investigação social são:
> Cópia, acompanhado do original, da cédula de identidade - RG e do Cadastro de Pessoa Física
- CPF;
> Cópia, acompanhado do original, do Certificado de Conclusão do Ensino Médio Completo e
Histórico Escolar;
> Cópia, acompanhado do original do comprovante de residência (água, luz, telefone e gás)
> Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do(s)
Estado(s) no(s) qual(is) tenham residido nos últimos 3(três) anos;
> Certidão de Execuções Criminais da Comarca da Capital do 1º e 2º Distribuidor, caso resida no
Estado de São Paulo nos últimos 3(três) anos. Em caso contrário, deverá apresentar tais
Certidões da Comarca em que residiu nos últimos 3(três) anos;
> Certidão de Distribuições Criminais da Comarca da Capital do 1º e 2º Distribuidor, caso resida
no Estado de São Paulo nos últimos 3(três) anos. Em caso contrário, deverá apresentar tais
Certidões da Comarca em que residiu nos últimos 3(três) anos; e
> Certidão de Distribuições Criminais das Justiças Federal, Estadual e Militar Federal e Estadual,
para fins de concurso, das Comarcas e Seções Judiciárias onde o candidato residiu a partir dos
18(dezoito) anos de idade.
> Certidão Negativa do Departamento de Policia Federal;
> Certidão Negativa Criminal da Justiça Eleitoral;
> 1(uma) foto 3 X 4; e
> No caso do candidato ter sido funcionário público deverá entregar a comprovação do motivo
da dispensa, demissão ou exoneração, para avaliação de eventuais impedimentos do exercício
da função pública.
Dar-se-á a verificação dos documentos apresentados, bem como a existência de condenação
nos seguintes casos:
a) Crimes Contra a Administração Pública;
b) Crimes Contra Fé Pública;
c) Crimes referidos no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e os definidos como
hediondos pelas Leis Federais nº 8072, de 25 de julho de 1990, nº 8930, de 07 de setembro de
1994, e nº 9695, de 21 de agosto de 1998.
Quando a condenação decorrer de outros crimes que não os acima especificados, os elementos
trazidos pelo candidato serão examinados para aferição da compatibilidade entre a natureza do

crime e o exercício da função pública em geral, e particularmente das atribuições específicas o
cargo a ser provido.
Apurada a incompatibilidade, o candidato será "NÃO RECOMENDADO".
Caso haja necessidade, a Prefeitura do Município de Osasco poderá solicitar documentos
complementares.
A documentação a ser apresentada deverá ser entregue, impreterivelmente, de acordo com o
cronograma abaixo especificado, sob pena de não aceite dos documentos.
O resultado na Investigação Social será conceituado por "RECOMENDADO" ou "NÃO
RECOMENDADO", em caráter eliminatório.
O candidato considerado "RECOMENDADO" será convocado para a realização DO EXAME
MÉDICO PRÉ-ADMISSONAL, conforme item 16.6, 16.6.1, 17.1.1 do edital de abertura do
certame.
O candidato considerado "NÃO RECOMENDADO" será eliminado do concurso.
O não atendimento aos prazos, locais e horários estabelecidos, implicará na eliminação
definitiva do candidato.
Os candidatos deverão comparecer pessoalmente para a entrega dos documentos mencionados
neste edital, bem como com formulário devidamente preenchimento, conforme itens 13.4 e
13.4.1, do questionário de Investigação Social (Vide anexo I do presente edital), no Núcleo de
Inteligência e Estatística da Guarda Civil Municipal de Osasco, sito a rua Canadá nº 201 - Jardim
Nova América - Osasco - SP
CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO
CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3ª CLASSE - MASCULINO
DIA 24/09/2018 DAS 08h00 ÀS 12h00.
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Osasco, 03 de setembro de 2018.
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