EDITAL 03/2016

QUARTA ETAPA DO CONCURSO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO da PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGES, destinado a prover vagas para o cargo de Agente da Autoridade de Trânsito do
quadro de servidores públicos do Município, Edital nº 03/2016, no uso de suas atribuições,
torna pública, para conhecimento dos interessados, a CONVOCAÇÃO para a entrega dos
documentos relativos à quarta etapa do Concurso Público – INVESTIGAÇÃO SOCIAL, nos
seguintes termos:

1. A investigação social tem a finalidade de apurar e avaliar a conduta do candidato, sob os
aspectos morais, sociais e criminais.
2. De acordo com o subitem 8.5 do Edital 03/2016, ficam convocados os candidatos, cuja
relação consta em anexo, a entregarem na data, horário e local a seguir informados,
dentro de um envelope lacrado e identificado com o seu nome e número de inscrição,
os documentos relacionados no item 3, necessários à Investigação Social.

Data:

06 de NOVEMBRO de 2016 (Domingo)

Local:

GINÁSIO JONES MINOSSO
Avenida Ribeiro dos Santos nº 400
Bairro Universitário
LAGES-SC
CEP: 88.511-117

CRONOGRAMA
Início do recebimento dos documentos
Término do recebimento dos documentos
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13h30min
14h

3. DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ENTREGUES
3.1. Cópia autenticada em cartório de documento de identidade;
3.2. Cópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
3.3. Cópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de
incorporação, em caso de candidato do sexo masculino ou certidão expedida por órgão
militar que comprove estar quite com as obrigações militares.
3.4. Cópia autenticada em cartório do título eleitoral e do último comprovante de votação
ou certidão da Justiça Eleitoral que comprove esta condição;
3.5. Cópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou
declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração
firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;
3.6. Cópia autenticada em cartório do comprovante do domicílio atualizado (água, luz,
telefone, etc.). No caso de não possuir comprovante de residência em seu nome, o
candidato deverá juntar e assinar documento sob o título “declaração de residência”,
indicando detalhadamente o endereço onde reside;
3.7. Comprovação de não ter sido condenado e de não estar sendo processado
criminalmente ou respondendo a quaisquer procedimentos na área judicial resultantes
da aplicação da legislação penal, anexando Certidão Negativa expedida “on-line” ou
diretamente pelas Varas Criminais da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido
nos últimos 05 (cinco) anos;
3.8. Comprovação de não ter sido condenado e de não estar sendo processado
criminalmente ou respondendo a quaisquer procedimentos na área judicial resultantes
da aplicação da legislação penal, anexando Certidão Negativa expedida “on-line” ou
diretamente pelas Varas Criminais da Justiça Federal com competência jurisdicional
sobre os lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;
3.9. Comprovação de não ter respondido e de não estar respondendo a qualquer
procedimento no âmbito policial, anexando declaração emitida pela Polícia Civil dos
lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. Em caso de ter sido autuado
ou de estar respondendo a quaisquer procedimentos na área policial, o candidato
deverá prestar a declaração indicando dados que permitam a identificação e avaliação
pelos examinadores, tais como, identificação da Delegacia ou órgão policial, ano e
número dos autos.
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4. Os candidatos também poderão enviar a documentação pelo correio, registrados com
AR, preferencialmente por SEDEX. Os documentos enviados pelo correio devem ser
despachados com a devida antecedência para serem entregues no dia previsto no Edital,
findo o qual não mais serão aceitos. Para fins de comprovação serve unicamente o
comprovante da data de entrega para a FEPESE.
Endereço para remessa via postal de documentos:
FEPESE – CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
Documentos exigidos para participação no Concurso Público: Agente da Autoridade de
Trânsito.
Campus Reitor João David Ferreira Lima.
Caixa Postal 5067
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC.
88040-900- Trindade – Florianópolis, SC.
5.

Em face da análise das informações do candidato a Comissão Organizadora emitirá
parecer de INDICADO ou NÃO INDICADO e publicará, na data provável de 25 de
novembro de 2016, no sitio do concurso na Internet a relação dos candidatos
considerados INDICADOS.

6.

Fica desclassificado do Concurso Público o candidato que:
6.1 Não preencher o Questionário de Investigação Social;
6.2 Deixar de entregar, entregar em lugar diverso ao determinado ou entregar com
atraso a documentação exigida pelo Edital ou que fornecer dados inexatos ou omitir
ou fazer declarações falsas da vida pregressa que o desabone.
6.3 O candidato considerado NÃO INDICADO.

Florianópolis, 3 de novembro 2016.
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ANEXO
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
INSCRIÇÃO

15145
3892
16823
5863
10459
14622
16355
2372
14625
217
2586
8783
6844
5509
8154
3350
1801
9588
11371
14745
15978
12784
1912
9940

CANDIDATO

BRUNO LISBOA BRASCHER
CAMILLA MONIQUE DUARTE MUZEKA
ANA CAROLINE MARAFIGO
JEFERSON DELA JUSTINA
DIEGO ARRUDA ANJOS
KENE ROGERIO PILAR ROSA
MILENA DE OLIVEIRA
ANDREY ROBERSON LIET
KENER ELIAS PILAR ROSA
GILBERTO ALVES
VALERIO STEFFEN ANTUNES DOS SANTOS
THIAGO DE PAULA AZEVEDO
CRISTIANE RODRIGUES VARELA
LUIS HENRIQUE FREITAS MACHADO
EWERTON DA SILVA VARELA
DENISE LIMA BERES
IRONEI SILVEIRA
LUCAS FOGACA
ANDRE LUIZ WERMUTH
IVANI CELINA DOS SANTOS
WILLIAM MADRUGA TOLDO
MAURICIO DOS SANTOS LOURENCO
ELOI GABRIEL SANTANA DE MIRANDA
GABRIEL RAMON DA SILVA
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CLASS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

