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Documentos exigidos para Investigação Social 

 
 Apresentação do original e entrega de cópia simples (legível e sem cortes ou rasuras): 
  a) Carteira de identidade civil (RG); 
  b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
  c) Certidão de Nascimento ou de Casamento; 
  d) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição e/ou justificativa de não 
votação, em ambos os turnos, se for o caso. 
  e) Certificado ou Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio, emitido por instituição 
oficial de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 
  f) Certidão de Dispensa de Incorporação (CDI), em caso de candidatos do sexo masculino; 
  g) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
 I. Aos candidatos que serviram às Forças Armadas ou outra Corporação Militar: 
  a) Certificado de Reservista; 
  b) Declaração de comportamento ou de honra ao mérito. 
 II. Aos candidatos que pertenceram a qualquer órgão público, da administração direta ou indireta: 
  a) Declaração constando que não foi demitido, excluído ou licenciado ex officio “a bem da 
disciplina”, “a bem do serviço público” ou por decisão judicial. 
 
 Entregar original: 
  a) Certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual ou do Distrito 
Federal, da Justiça Militar Federal e Estadual e da Justiça Eleitoral, todas da cidade/município da 
Jurisdição onde reside. 
  b) Certidões negativas dos cartórios de protesto de títulos e dos cartórios de execução cível 
da cidade/município onde residiu nos últimos cinco anos. 
  c) Certidão de antecedentes criminais junto à Polícia Federal e à Polícia Civil/SP 
  d) Declaração, firmada pelo candidato (podendo ser de próprio punho), de não estar 
cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, 
estadual, municipal e/ou distrital, datada na efetivação da matrícula e assinada. 

 

ATENÇÃO: somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores á data de entrega fixada 

em edital e dentro do prazo de validade específico constante da mesma. 
 

Entregar esta Ficha preenchida e todos os documentos citados. 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 
 

1. Preencher com caneta esferográfica azul ou preta, letra legível e sem rasuras; 
2. Responda as questões de maneira clara e objetiva; 
3. Não deixe questões em branco. Para todas as questões, ou parte das questões que você não 

tenha o que dizer a respeito, responda “SIM” ou “NÃO” e faça um traço na questão ou parte da 
questão para deixar claro que não tem o que dizer naquele espaço; 

4. Caso alguma questão necessite de um espaço maior para explicar com maiores detalhes, utilize 
o espaço no final desta ficha, podendo adicionar quantas páginas forem necessárias. 

 

 
 
 

Nº de inscrição 

    
 
 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA – ESTADO DE SÃO PAULO  

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2019  

 

FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - EDITAL Nº 002/2019 
 

 

 
QUESTIONÁRIO PARA INVESTIGAÇÃO 

 
1. INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 

Nome completo 

Qualquer nome pelo qual é conhecido (apelido) 

Sexo (    ) M (    ) F                        Peso                                Altura 

Filiação (pai) 

              (mãe)   

Data de nascimento                                                 Estado civil 

Nacionalidade                                                           Naturalidade 

RG                                        Data de expedição                                   Órgão expedidor 

CPF 

Profissão                                                                  Telefone do trabalho (    ) 

Graduação no curso de                                                                Instituição 

Data de conclusão da graduação 

Carteira Profissional número                                           Série 

Título eleitoral                                          Zona                                  Seção 

Tipo de tatuagem (caso possua) 

             
1.1 Possui habilitação?______________ 

Número do registro                                               Data de expedição 

Local de expedição                                               Categoria 

 
1.2 Teve alguma vez sua habilitação suspensa ou cassada? ____________ 
Em caso positivo, explique ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
1.3 Você já foi envolvido em algum acidente ao dirigir veículo? __________ 
Em caso positivo, forneça detalhes, citando inclusive a Delegacia que registrou a ocorrência ____________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
1.4 Você possui veículos? Em caso afirmativo forneça detalhes: 
 

Marca/ modelo Placa Ano Cor UF/ Município 

     

     

     

 
1.5 Você possui ou tem posse de bens imóveis, móveis, semoventes e de capital? Relacione-os com os respectivos 

valores. ( Obs: referente aos bens imóveis colocar os respectivos endereços) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
1.6 A formação do respectivo patrimônio deu-se em função de : 

 

Trabalho  (    ) Composição com patrimônio de outrem (    ) Herança (    ) Doação (    ) 

 
Obs: no caso de doação, composição com patrimônio de outrem ou herança, especificar o nome e CPF de quem fez 
a doação/ herança ou ajudou a compor o patrimônio e o motivo: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA – ESTADO DE SÃO PAULO  

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2019  

 

FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - EDITAL Nº 002/2019 
 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
1.7 Você possui ou já possuiu em seu nome alguma atividade empresarial, seja na condição de proprietário ou 

sócio?_________ Em caso afirmativo, forneça as informações: 

Tipo de atividade realizada 

Nome da empresa/ CNPJ 

Endereço 

Sócios 

Nível/ grau de sua participação na constituição da empresa 

 

 
1.8 Está cadastrado no SPC, SERASA ou qualquer outra instituição de proteção ao crédito?__________ 
Em caso afirmativo, indique a data, local, qual a instituição, bem como os motivos pelo qual está cadastrado: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
  
1.9 O que você costuma fazer nas suas horas de folga? _________________________________________ 
 Onde? _______________________________________________________________________________ 
 
1.10 É sócio de algum clube? _________ Em caso afirmativo, forneça nome e endereço: 
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
1.11 Você pertence ou já pertenceu a qualquer sindicato ou associação de classe? ____________ 
Em caso afirmativo, forneça detalhes: 
 

Data início Nome da organização Endereço 

   

   

   

 
1.12 Você ou algum membro da sua família já foi examinado ou tratado em virtude de distúrbios nervosos ou 
mentais, ou moléstia prolongada? ____________ 
Em caso afirmativo, forneça detalhes________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
1.13 Você já foi internado em hospital? ____________ 
Em caso afirmativo, forneça detalhes ( data, local e motivo)______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
1.14 Faz uso de bebidas alcoólicas? ___________ Quais? ______________________________________ 
Com que frequência você bebe? ___________________________________________________________ 
Qual local você frequenta e com quem? _____________________________________________________ 
 
1.15 Você fuma? __________ 
 
1.16 Você já fez ou faz uso de substância entorpecente ilícita? _____________ 
Em caso afirmativo, forneça detalhes ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
1.17 Alguém da sua família já fez ou faz uso de substância entorpecente ilícita? _____________ 
Em caso afirmativo, forneça detalhes ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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1.18 Possui parente trabalhando ou que já trabalhou na Guarda Civil Municipal de Franco da Rocha? Em caso 
afirmativo, forneça detalhes: 
 

Nome/ cargo Endereço Grau de parentesco 

   

   

 
1.19 Você possui arma de fogo? __________ Em caso afirmativo, forneça detalhes especificando inclusive se foi 
apreendida alguma vez: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
1.20 Prestou serviço militar? ______ Em caso afirmativo, forneça as seguintes informações: 
 

Unidade em que serviu                                                                          Cia 

Endereço 

Cidade                                                          Estado                                         CEP    

Tempo de serviço 

Punições sofridas e motivos (se for o caso) 

 Punição Motivo 

1   

2   

 
1.21 Cite 03 (três) pessoas que não sejam parentes ou ex empregadores: 
 

Nome completo 

Endereço 

Telefone                                                                    Conhece-o a quanto tempo 

Ocupação 

 

Nome completo 

Endereço 

Telefone                                                                    Conhece-o a quanto tempo 

Ocupação 

 

Nome completo 

Endereço 

Telefone                                                                    Conhece-o a quanto tempo 

Ocupação 

 
2. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS E REDES SOCIAIS 

 

Email 1 

Email 2 

Email 3 

Facebook 

Instagram 

Twiter 

 
3. INFORMAÇÕES FAMILIARES 
 
3.1 Dê informações completas sobre seus pais e irmãos. Caso você tenha sido criado por padastros, tutores legais 
ou outras pessoas que não eram seus pais, as informações solicitadas deves abrange-los também. 
 

Grau de parentesco                               Nome 

Qualquer outro nome ou apelido pelo qual é conhecido 

Endereço 

Profissão                                                           Idade                         CPF 

Situação (vivo ou falecido) 
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Grau de parentesco                               Nome 

Qualquer outro nome ou apelido pelo qual é conhecido 

Endereço 

Profissão                                                           Idade                        CPF 

Situação (vivo ou falecido) 

     

Grau de parentesco                               Nome 

Qualquer outro nome ou apelido pelo qual é conhecido 

Endereço 

Profissão                                                           Idade                         CPF 

Situação (vivo ou falecido) 

 

Grau de parentesco                               Nome 

Qualquer outro nome ou apelido pelo qual é conhecido 

Endereço 

Profissão                                                           Idade                         CPF 

Situação (vivo ou falecido) 

 

Grau de parentesco                               Nome 

Qualquer outro nome ou apelido pelo qual é conhecido 

Endereço 

Profissão                                                           Idade                    CPF 

Situação (vivo ou falecido) 

 

Grau de parentesco                               Nome 

Qualquer outro nome ou apelido pelo qual é conhecido 

Endereço 

Profissão                                                           Idade                    CPF 

Situação (vivo ou falecido) 

 

Grau de parentesco                               Nome 

Qualquer outro nome ou apelido pelo qual é conhecido 

Endereço 

Profissão                                                           Idade                     CPF 

Situação (vivo ou falecido) 

 

Grau de parentesco                               Nome 

Qualquer outro nome ou apelido pelo qual é conhecido 

Endereço 

Profissão                                                           Idade                     CPF 

Situação (vivo ou falecido) 

 

Grau de parentesco                               Nome 

Qualquer outro nome ou apelido pelo qual é conhecido 

Endereço 

Profissão                                                          Idade                     CPF 

Situação (vivo ou falecido) 

 

Grau de parentesco                               Nome 

Qualquer outro nome ou apelido pelo qual é conhecido 

Endereço 

Profissão                                                           Idade                    CPF 

Situação (vivo ou falecido) 
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3.2 Relacione abaixo todos os seus filhos, especificando a situação da criança (filho legítimo, legitimado, adotivo, 
enteado) 

 

Nome                                                                                                   Data de nascimento 

Onde e com quem reside 

Situação da criança 

 

Nome                                                                                                   Data de nascimento 

Onde e com quem reside 

Situação da criança 

 

Nome 

Onde e com quem reside 

Situação da criança 

 

Nome                                                                                                   Data de nascimento 

Onde e com quem reside 

Situação da criança 

 

Nome                                                                                                   Data de nascimento 

Onde e com quem reside 

Situação da criança 

 
3.3 Está sustentando todos os seus filhos? ______________ 
Em caso negativo, explique detalhadamente __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.4 Você já foi envolvido em algum processo de paternidade ou maternidade? _____________ 
Em caso positivo, explique detalhadamente___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3.5 Você possui namorado (a) ou relacionamento informal com alguma pessoa? ____________ 
Em caso afirmativo, informe: 
 

Nome                                                                                        Data de nascimento 

CPF                                                                                          Profissão 

Local de trabalho 

Qualquer outro nome ou apelido pelo qual é conhecido (a) 

 
3.6 Em relação ao seu casamento / união estável responda: 
 

Nome do conjuge/ companheiro                                                                                  Idade 

CPF                                                                                          Profissão 

Condição do relacionamento 

Local de trabalho 

Função que exerce 

Qualquer outro nome ou apelido pelo qual é conhecido (a) 
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4. INFORMAÇÕES RESIDENCIAIS 
 
4.1 Caso você não tenha residido com seus pais ou esposa (o) durante algum período, explique os motivos: 
 

 

 

 

 
 
4.2 ENDEREÇO ATUAL 
 

Logradouro                                                                                                 Número 

Bairro                                                                                                           CEP                        

Cidade                                                                                                          Estado 

Ponto de referência 

Data a partir da qual começou a residir neste endereço 

Este imóvel é    (    ) próprio      (    ) alugado      (     ) cedido 

No caso de aluguel ou cedência informar os dados do locador ou cedente (nome, CPF e telefone) 

 

 
 
4.3 ENDEREÇOS ANTERIORES 
 

Logradouro                                                                                              Número 

Bairro                                                                                                        CEP 

Cidade                                                                                                       Estado 

Ponto de referência 

Com quem residiu 

Período em que residiu nesse endereço 

 

Logradouro                                                                                              Número 

Bairro                                                                                                        CEP 

Cidade                                                                                                       Estado 

Ponto de referência 

Com quem residiu 

Período em que residiu nesse endereço 

 

Logradouro                                                                                              Número 

Bairro                                                                                                        CEP 

Cidade                                                                                                       Estado 

Ponto de referência 

Com quem residiu 

Período em que residiu nesse endereço 

 

Logradouro                                                                                              Número 

Bairro                                                                                                        CEP 

Cidade                                                                                                       Estado 

Ponto de referência 

Com quem residiu 

Período em que residiu nesse endereço 

 

Logradouro                                                                                              Número 

Bairro                                                                                                        CEP 

Cidade                                                                                                       Estado 

Ponto de referência 

Com quem residiu 

Período em que residiu nesse endereço 
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5. INFORMAÇÕES ESCOLARES 
 
5.1 ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Instituição de ensino 

Período início – fim (mês/ano) 

Endereço 

Cidade                                                                            Telefone 

 
 
5.2 ENSINO MÉDIO 

Instituição de ensino 

Período início – fim (mês/ano) 

Endereço 

Cidade                                                                           Telefone 

 
5.3 ENSINO SUPERIOR 

Instituição de ensino 

Curso                                                                      Data da colação de grau 

Período início – fim (mês/ano) 

Endereço 

Cidade                                                                            Telefone 

 
 
5.4 Você foi expulso ou punido em qualquer estabelecimento de ensino: ______________ 
Em caso positivo, explique ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
6. INFORMAÇÕES FUNCIONAIS 
 
6.1 EMPREGO ATUAL 
 

Empregador/CNPJ 

Período início (mês/ano) 

Ocupação informal 

Cargo/ocupação/função/atividade 

Lotação/ setor                                                                            Renda mensal 

Endereço 

Cidade                                                                         Telefone 

 
6.2 EMPREGOS ANTERIORES (relatar todos os empregos anteriores) 
 

Empregador/ CNPJ 

Período início – fim (mês/ano) 

Motivo pelo qual deixou esse emprego 

Cargo/ ocupação/ função/ atividade                                            Lotação/ setor 

Endereço 

Cidade                                                                          Telefone 

 

Empregador/ CNPJ 

Período início – fim (mês/ano) 

Motivo pelo qual deixou esse emprego 

Cargo/ ocupação/ função/ atividade                                            Lotação/ setor 

Endereço 

Cidade                                                                          Telefone 

 

Empregador/ CNPJ 

Período início – fim (mês/ano) 
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Motivo pelo qual deixou esse emprego 

Cargo/ ocupação/ função/ atividade                                            Lotação/ setor 

Endereço 

Cidade                                                                          Telefone 

 

Empregador/ CNPJ 

Período início – fim (mês/ano) 

Motivo pelo qual deixou esse emprego 

Cargo/ ocupação/ função/ atividade                                            Lotação/ setor 

Endereço 

Cidade                                                                          Telefone 

 
 
7. INFORMAÇÕES DE ANTECEDENTES 
 
7.1 Já esteve alguma vez envolvido em inquérito policial, termo circunstanciado de ocorrência, sindicância ou 
investigação sumária? __________ 
Em caso afirmativo, forneça informações _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
7.2 Algum membro da sua família esteve envolvido com a Polícia ou Justiça? ______ 
Em caso afirmativo, forneça informações _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7.3 Você já fez ou faz parte de algum processo na Justiça, seja na condição de autor, indiciado, réu, testemunha ou 
até mesmo como vítima? ___________ 

Justiça Civil Sim (    ) Não (    ) 

Justiça Trabalhista Sim (    ) Não (    ) 

Justiça Criminal Sim (    ) Não (    ) 

Justiça Militar Sim (    ) Não (    ) 

Justiça Eleitoral Sim (    ) Não (    ) 

Vara da Infância e Juventude Sim (    ) Não (    ) 

Juizado Especial Criminal Sim (    ) Não (    ) 

Foi beneficiado pela Lei 9.099/95? (transação penal, suspensão condicional do 
processo, etc) 

Sim (    ) Não (    ) 

Em caso afirmativo a qualquer das perguntas acima, indique o número do procedimento (ex: processo, B.O, I.P, etc) 
data, local, qual instância se encontra (Fórum, Delegacia, etc), solução ou pena aplicada, bem como os motivos, de 
forma pormenorizada, pelo qual responde: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________ 
 
7.4 Na hipótese de ocupar ou ter ocupado cargo/ emprego público nas esferas municipal, estadual, distrital ou 
federal, responde ou respondeu a sindicância disciplinar, inquérito administrativo, processo administrativo disciplinar 
ou qualquer outra espécie desse gênero? __________ 
Em caso afirmativo, indique o número do feito, data, local, qual a instituição, bem como os motivos, de forma 
pormenorizada, pelo qual respondeu: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
7.5 Já procurou anteriormente ingressar em algum órgão do sistema da Segurança Pública? _______ 
Em caso positivo, indique quantas vezes, esclarecendo o (s) motivo (os) da reprovação (ões) 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
8. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
8.1 Porque pretende ingressar na Guarda Civil Municipal de Franco da Rocha? 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
8.2 Possui alguma habilidade, experiência ou treinamento que julgue ser útil à Guarda Civil Municipal de Franco da 
Rocha? ________ 
Em caso afirmativo, especifique ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
Declaro, sob as penas da Lei, em conformidade com o Artigo 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 
1940 (Código Penal), que todas as informações aqui prestadas são verdadeiras, que não omiti informação alguma 
que impossibilite minha investidura para desenvolver a atividade de Guarda Civil Municipal e que autorizo a 
realização de levantamento de informações da minha vida social para confirmar se possuo conduta irrepreensível e 
idoneidade moral inatacável, condições indispensáveis para o desempenho do cargo pretendido. 

 

 
________________________/______, _______ de ______________________ de __________. 

                                                                       Local e data 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Nome do candidato por extenso 

 
 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do candidato 
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Espaço destinado a informações complementares. Se preferir, anexe outras folhas para complementação: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Anexe o mapa ou desenho ilustrativo de todos os endereços de suas residências (antigas e atual), 
assinalando os pontos de referência e ruas principais. Se necessário, anexe folhas suplementares. 
 
 

 
 


