CONCURSO PÚBLICO 002/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA PESQUISA SOCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ, ESTADO DO PARANÁ, torna público aos interessados o Edital de Convocação
para entrega de documentos da Pesquisa Social do Concurso Público 002/2018.

Art. 1º Os candidatos aprovados e classificados para os cargos de Agente de Defesa Civil I – Bombeiro e Agente de
Defesa Civil II – Motorista deverão enviar documentação pertinente à Pesquisa Social e Documental no período de 22 a 29 de
março de 2019.
Art. 2º Consta no Anexo Único deste edital o Formulário de Dados Bibliográficos (FDB) que deve ser preenchido pelo
candidato com letra legível e enviado juntamente com demais documentos e certidões para o endereço abaixo:
DESTINATÁRIO:
INSTITUTO UNIFIL
AV. MARINGÁ, 813 - LOJAS 04 A 06
CAIXA POSTAL 12047
CEP: 86.060-981
LONDRINA/PR
A/C CONCURSO PÚBLICO 002/2018
PESQUISA SOCIAL E DOCUMENTAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAÍ
Art. 3º Dentro do envelope lacrado deve constar os seguintes documentos, conforme item 15.7.3 do Edital de
Abertura:
a) Formulário de Dados Biográficos (FDB) com foto atual e firma reconhecida;
b) Cópia do Histórico Escolar e do Certificado de conclusão do ensino médio ou documento equivalente, Certificados e
Diplomas de nível superior não substituirão o Histórico Escolar e o Certificado de conclusão do ensino médio;
c) Cópia autenticada da Cédula de identidade, para candidatos que possuírem mais de um documento de identidade,
estes deverão apresentar cópias autenticadas de todas;
d) Certidão de Antecedentes Criminais e Quitação Eleitoral, expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral, sendo aceitas as
emitidas pela Internet;
e) Certidão expedida pela Vara de Execuções Penais dos Estados em que o candidato residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
Em relação aos Estados que não disponham de Vara de Execuções Penais, o candidato deverá apresentar certidão
equivalente, na qual deverá constar a pesquisa relativa a execuções penais;
f) Certidão de distribuição criminal da Comarca da Justiça Estadual ou Distrital do lugar em que haja residido o candidato
nos últimos 5 (cinco) anos, para candidatos que residam em Comarcas que possuam Vara Criminal única será aceita a
Certidão Criminal desta;
g) Certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, da Região em que o candidato haja residido nos últimos 5
(cinco) anos, sendo aceitas as emitidas pela Internet;
h) Certidão de antecedentes criminais, expedida pela Justiça Militar da União, para ambos os sexos;
i) Atestado de Antecedentes, expedido pelo Instituto de Identificação dos Estados/Distrito Federal, ou órgão equivalente,
em que o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
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j) Certidão expedida pelo órgão público em que estiver lotado ou a que pertenceu o candidato nos últimos 5 (cinco) anos,
informando se responde ou já respondeu algum processo administrativo, contendo, em caso positivo, breve resumo dos
fatos, no caso do candidato ser ou tiver sido funcionário público civil pertencente à União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios;
k) Para os candidatos que estiveram envolvidos como autores em Termos Circunstanciados de Infração Penal, deverão
apresentar ainda a Certidão Explicativa do Juizado Especial onde foi realizada a transação penal.
Art. 4º Não serão aceitos documentos postados fora do prazo e/ou entregues de forma diferente do orientado neste
edital.
Art. 5º As demais datas dessa etapa não serão divulgadas, devido às diligências que serão realizadas presencialmente
pelo Corpo de Bombeiros Militar de Londrina. Os candidatos deverão acompanhar as publicações posteriores para não perder
nenhum prazo.
Art. 5º Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Assaí, 22 de março de 2019.

ACACIO SECCI
PREFEITO MUNICIPAL
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ANEXO ÚNICO – FDB

Dados Pessoais:
Nome Completo:

Cole sua foto aqui

CPF:

RG:

Data Nascimento:

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino

E-mail:
CNH:
Cargo:

Últimos Endereços:
Endereço Atual (Logradouro, Nº, Cidade, Estado, CEP)

Endereço 2 (Logradouro, Nº, Cidade, Estado, CEP)

Endereço 3 (Logradouro, Nº, Cidade, Estado, CEP)

Informações Familiares:
Criação: ( ) Pais Biológicos ( ) Padrasto/Madrasta ( ) Tutor Legal ( ) Outro: ________________________________
Nome completo pai/padrasto:
Nome completo mãe/madrasta:
Nome completo outros:
Observações:

Possui Irmãos? ( ) Sim ( ) Não ( ) Quantos? ________________
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Atualmente mora com quem (descreva nome completo e qual o vínculo familiar)?

Possui tatuagens? ( ) Sim ( ) Não Caso sim, quantas? ________________
Quais desenhos?

Já esteve internado? ( ) Sim ( ) Não
Caso sim, informe a data, local e o motivo.

Faz uso de medicação controlada? ( ) Sim ( ) Não
Caso sim, informe o(s) nome(s) do(s) medicamento(s) e qual(is) a(s) indicação(ões).

Possui ou tem familiares com doenças crônicas e/ou degenerativas?
Caso sim, informe quem e qual(ais) a(s) doença(s).

O candidato ou alguém da família foi tratado ou já esteve internado em razão de distúrbios nervosos, mentais ou
psicológicos? ( ) Sim ( ) Não
Observações:

Faz uso de bebida alcoólica? ( ) Sim ( ) Não
Frequência: ( ) 1x por semana ( ) 2x por semana ( ) 3x por semana ( ) Mais: ________________
Tem alguém na família, até 3º grau, alcoólatra? ( ) Sim ( ) Não
Observações:

É fumante? ( ) Sim ( ) Não
Usa ou já usou drogas Ilícitas? ( ) Sim ( ) Não
Caso sim, informe qual(ais).

Tem alguém na família até 3º grau dependente químico? ( ) Sim ( ) Não
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Observações:

É ou já foi parte em algum Processo na Justiça, seja na condição de autor, indiciado, réu, testemunha ou até mesmo como
vítima? ( ) Sim ( ) Não
Descreva o caso:

Últimos lugares onde esteve empregado:
Empresa:
Data de Admissão:
Data da Demissão
Endereço da Empresa:
Função na Empresa:
Empresa:
Data de Admissão:
Data da Demissão
Endereço da Empresa:
Função na Empresa:
Empresa:
Data de Admissão:
Data da Demissão
Endereço da Empresa:
Função na Empresa:
Estabelecimentos onde estudou (caso tenha frequentado mais de um estabelecimento em algum período, poderá
adicionar no espaço abaixo de cada um)
Ensino Fundamental
Estabelecimento:
Endereço:
Ensino Médio
Estabelecimento:
Endereço:
Ensino Técnico
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Estabelecimento:
Endereço:
Ensino Superior
Estabelecimento:
Endereço:
Pós-Graduação
Estabelecimento:
Endereço:
Possui cheque devolvido em seu nome? ( ) Sim ( ) Não
Possui dívida protestada em seu nome? ( ) Sim ( ) Não
Caso sim, informe o valor e o motivo da inadimplência.

Já se envolveu em acidente de trânsito? ( ) Sim ( ) Não
Já teve a CNH suspensa? ( ) Sim ( ) Não
Já teve a CNH cassada? ( ) Sim ( ) Não

Declaro, sob as Penas da Lei, serem verdadeiros os dados fornecidos.

____________________, _____ de março de 2019.

_______________________________________________
Assinatura do candidato com firma reconhecida
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