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CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA  

 
A Câmara Municipal de Itatiaia/RJ, usando de suas atribuições legais nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, 
sob a organização da empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., torna pública a CONVOCAÇÃO para a 
realização da AVALIAÇÃO DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA PARA O CARGO DE VIGIA, conforme segue: 

 
Para a Avaliação de Sindicância de Vida Pregressa o candidato deverá enviar os documentos estabelecidos abaixo, via postal por 
Sedex ou carta com Aviso de Recebimento (AR), para a empresa RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., localizada 
na Rua Itaipu, nº 439, Bairro Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04052-010, identificando o nome do Concurso Público, no 
envelope: Concurso Público Nº 01/2017 – Câmara Municipal de Itatiaia/RJ – Avaliação de Sindicância de Vida Pregressa, no 
prazo estabelecido neste edital de convocação para a Avaliação de Sindicância de Vida Pregressa, que será publicado por meio 
de extrato, no Jornal a Voz da Cidade e no Diário Oficial do Município, afixado no Quadro de Avisos da Câmara Municipal de 
Itatiaia e divulgado, integralmente, através da Internet nos endereços eletrônicos www.rboconcursos.com.br e 
www.cmi.rj.gov.br, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

 
A comprovação de envio dos documentos referentes à Avaliação de Sindicância de Vida Pregressa será feita pelo comprovante 
de postagem emitido pelos Correios, onde consta o número de identificação do objeto.  
Após o prazo estabelecido neste edital não será aceita a documentação, sob qualquer hipótese. 
A documentação enviada não será devolvida em hipótese alguma.  
Enviada a documentação referente à Avaliação de Sindicância de Vida Pregressa não serão aceitos pedidos de inclusão de 
documentos, sob qualquer hipótese ou alegação. 
 
Para a Avaliação de Sindicância de Vida Pregressa os candidatos deverão proceder ao envio dos seguintes documentos: 
a) Certidão Negativa de Distribuição (cível, fiscal e criminal) – Justiça Federal (de RJ) 
http://procweb.jfrj.jus.br/certidao/emissao_cert.asp 
b) Certidão Negativa de Distribuição Criminal do município de residência do candidato (caso não seja de Itatiaia) e do município de 
Itatiaia (Solicitar no Fórum da cidade) – cópia autenticada 
c) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Justiça Estadual (de RJ) http://atestadodic.detran.rj.gov.br/ 
d) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Justiça Militar Federal http://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-negativa 
f) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais – Justiça Eleitoral http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-crimes-
eleitorais 
g) 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 
h) Certidão negativa de Execução Criminal Estadual (Solicitar no fórum da cidade) – cópia autenticada 
i) 01 (uma) cópia reprográfica do RG. 
j) Comprovante de residência atualizado – com data de expedição de até 60 dias antes da data de publicação deste Edital. São 
considerados comprovantes de residência: contas de água, energia, telefone, fatura de cartão de crédito ou extrato/demonstrativo 
bancário ou, ainda, declaração anual do IRPF, em nome do candidato. No caso de residir com ascendentes (pai, mãe, avós) ou 
descendentes (filhos ou netos) até o 2º grau, poderá apresentar comprovante de residência em nome deles, desde que 
acompanhado de cópia da certidão de nascimento que comprovem tal parentesco. No caso de cônjuge, deverá também ser 
apresentada a comprovação da união, através de certidão de casamento ou declaração estável. No caso de aluguel, apresentar 
cópia do contrato de locação, com firma reconhecida no nome da pessoa que consta o comprovante de residência, com data 
anterior à data de publicação do Edital de Abertura deste Concurso. 
 
Todas as cópias solicitadas nas alíneas do subitem anterior devem ser autenticadas, exceto as que possam ser validadas pela 
internet. 
 

PRAZO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO: 26 a 29 de junho de 2017 

 

VIGIA 

NOME DO CANDIDATO RG INSC 

ALAN MACEDO MOREIRA GOMES 207799941 7017 

ARTUR CASTELO GONÇALVES 088338546 6746 

CHARLES PEREIRA DO NASCIMENTO 112536487 8676 

DIEGO HENRIQUE DUARTE CARNEIRO 219197100 8478 

FELLIPE FERREIRA DE SOUZA 133196956 4912 

HUGO LIMA ARAÚJO 123733024 2580 

JOÃO GABRIEL KATO 1352585495806 5751 

JOSÉ SÉRGIO MACHADO JÚNIOR 203502604 5105 

LUIZ FERNANDO LEMOS DE SOUZA 131401168 3692 

MARLON ROBERTO DE SANTA ANNA 098733439 7748 

MAURO SIMAS DE LIMA 047592466 3901 

SANDRO TORRENTES DA CUNHA 068786227 1364 

WAGNER BEZ FONTANA 58223409 4894 

YARAMI NUNEZ MOURA 113368443 1038 

 
Itatiaia, 20 de junho de 2017. 

VANDER LEITE GOMES  
Presidente da Câmara Municipal de Itatiaia/RJ 
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