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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL  
 

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, através do 
Departamento de Administração e por meio da Comissão de Concurso Público, 
CONVOCA os candidatos ao cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL – 3ª CLASSE 
aprovados no Concurso Público – 02/2016, conforme capítulo 12 do Edital, para entrega 
da documentação exigida para Investigação Social: 
 
 

Prazo para entrega: dias 26 e 27/11/2018. 
 

Local de entrega: Prefeitura da Estância Turística de São Roque  
Serviço de Protocolo Geral 

Endereço: Rua São Paulo, nº 966 – Taboão, São Roque / SP 
Horário de atendimento: das 10h00 às 16h00 

 

Orientações gerais: 

1) O formulário e declaração de que trata a letra a do sub item 12.4 estão disponíveis 

para impressão nos sites www.saoroque.sp.gov.br ou  www.rboconcursos.com.br; 

2) O formulário deverá ser entregue devidamente preenchido com suas folhas rubricadas 

e ao final assinado, bem como a declaração autorizadora; 

3) Para obtenção das certidões constantes na letra b, do sub item 12.4, sugerimos a 

verificação dos links constantes no Edital (Anexo XIX) ou ainda: 

 Justiça Federal (para fins de concurso público, da região de residência atual e da 

região de residência dos últimos 5 anos): http://www.jfsp.jus.br/servicos-

judiciais/certidoes/  

 Estadual (do Estado de residência atual e do Estado de residência dos últimos 5 

anos):  http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx  

 Militar (Federal): https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa  

 Militar Estadual (do Estado de residência atual e do Estado de residência dos últimos 5 

anos): http://www.tjmsp.jus.br/index.htm 

 Eleitoral: http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais 

 E de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão 

ser fornecidas por meios eletrônicos (vide ANEXO XIX), conforme Lei Federal nº 

10.826/03: https://servicos.dpf.gov.br/sinic-certidao/emitirCertidao.jsp  
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4) Caso o candidato seja servidor ou funcionário público em efetivo exercício ou 

licenciado deverá apresentar comprovação de que não está respondendo ou respondeu a 

Processo Sindicante ou Administrativo nos últimos dois anos (sub item 12.7); 

5) Caso o candidato nunca tenha trabalhado em serviço público (municipal, estadual ou 

federal), prestar declaração negativa com reconhecimento de firma. Modelo disponível 

nos sites www.saoroque.sp.gov.br ou  www.rboconcursos.com.br (sub item 12.7); 

6) Em conformidade com a Lei Federal 13.726/2018, art. 3º, II; os candidatos que 

optarem pela autenticação de cópias de documentos por servidor público, deverão se 

dirigir à Comissão de Concursos, na Divisão de Recursos Humanos nas datas de 26 e 

27/11/2018, sendo que isso não dispensará o candidato de entregar toda a 

documentação solicitada em envelope lacrado (devidamente identificado) acompanhado 

do Anexo VIII do Edital, no Serviço de Protocolo Geral nos mesmos dias. Os candidatos 

que não optarem pela autenticação de cópia de documentos por servidor público deverão 

entregá-los de acordo com as condições pré estabelecidas no Edital (sub item 12.4.2). 

 

 

São Roque, 16 de Novembro de 2018. 
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