
 

 
CONVOCAÇÃO PARA FASE 
DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

CPPMIT 001/2020. 
 
 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, considerando a homologação final do resultado 
do concurso público do Edital CPPMIT 001/2020, convoca os candidados, abaixo 
relacionados no item II, para participarem da primeira fase de nomeação para o cargo de 
Guarda Civil Municipal, regulamentada pelo decreto nº 222/2021. 

 

I – IMPORTANTE:  

 

 O presente Edital de Convocação NÃO gera direito automático de Posse no cargo 
público.  

 A Prefeitura Municipal de Itapira convocará, na medida da necessidade, os 
aprovados no presente edital, para participarem das próximas fases e nomeação e 
posterior preenchimento das vagas, independentemente o número de aprovados. 

 Os candidatos NÃO receberão convocações individuais, portanto é de inteira 
responsabilidade do candidato o acompanhamento das divulgações 
referentes às Fases de Nomeação. As divulgações serão realizadas oficialmente 
no Diário Oficial do Município de Itapira, site https://itapira.sp.gov.br/. 

 Em caso de reprova dos candidatos convocados neste Edital, fica a Prefeitura 
Municipal de Itapira, facultada a convocar os próximos candidatos aprovados no 
Certame 01/2021; 

 

II - CANDIDADOS CONVOCADOS 

 

II.I – CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL FEMININO 

CLASSIFICAÇÃO NOME  CPF 

01º FRANCIELLEN CRISTINE 
CAVALCANTE DE CARVALHO 378.281.608-01 

02º BRUNA CRISTINA TIBÉRIO 418.624.438-31 

03º ANNE ELYSE CARVALHO BORGES 
DOS SANTOS 078.098.814-00 

04º MARINA RODRIGUES PEREIRA 351.968.498-58 

05º MUNIK GONÇALVES DA SILVA 421.425.218-78 
 
      II.II – CARGO: GUARDA CIVIL MUNICIPAL MASCULINO 

CLASSIFICAÇ
ÃO 

NOME  CPF 

01º MAICHI DOS SANTOS BENATTI 287.563.008-32 

02º BRUNO SILVA FIGUEREDO 357.352.568-74 

03º NICKOLAS MARTINS DELVECHIO 324.736.528-13 

04º MATHEUS MIKAEL CARLOS 482.724.798-69 

https://itapira.sp.gov.br/


 

05º LUIS AUGUSTO DE GODOI BUENO 360.127.598-86 

06º CICERO LEOPOLDINO ALVES JUNIOR 463.988.198-37 

07º NILSON LUIZ DOS SANTOS 107.610.886-52 

08º LUIS HENRIQUE FLORENCE DA SILVA 389.788.128-48 

09º BRUNO DE JESUS 064.335.815-36 

10º LAIR APARECIDO DA SILVA 312.825.588-11 

11º° CLAUDIO JOSE SIMOES 226.965.878-76 

12º DANIEL BRUNO DA SILVA MOURA 391.751.558-00 

13º JOSE APARECIDO VESCO SCOTON 
JUNIOR 401.529.718-07 

14º EDSON CARLOS DE SOUZA 306.550.898-29 

15º ALEX SANDRO RODRIGO ALVES SATO 303.003.468-24 

16º MARCOS JOSE BECALETE 391.531.818-32 

17º VANDERSON WELLINGTON ANDRE 419.820.698-80 

18º CARLOS HENRIQUE ORLANDI DE SOUZA 440.977.088-80 

19º BRUNO AURELIANO DAMIÃO 423.428.198-03 

20º PAULO FERNANDO DOS PAÇOS 294.731.828-56 
 

III – DO LOCAL: 
 

 Os candidatos deverão comparecer no dia 06/12/2021, às 08:00 horas, ao 
Centro de Valorização do Trabalho (CVT) situado à Rua Vitório Coppos, 122 - 
São Benedito, Itapira - SP, 13976-000, usando OBRIGATORIAMENTE 
MÁSCARA, sem a qual o candidato NÃO poderá ingressar no local e portando 
o original do documento oficial de identidade com foto. 

 Após o horário determinado, não será permitida, sob qualquer hipótese ou 
pretexto, a entrada de candidatos atrasados, SEJA QUAL FOR O MOTIVO, gerando 
a desclassificação automática do candidato. 

 
IV - DA FASE DE INVESTIGAÇÃ SOCIAL: 
 

 Os candidatos receberão um “FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA IDONEIDADE 
MORAL” e serão orientados quanto ao seu preenchimento; 

 Os candidatos devem devolver o “FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA IDONEIDADE 
MORAL” devidamente preenchido, na sede da Guarda Civil Municipal de Itapira, 
no dia 17/12/2021, das 08:00 às 13:00. 

 NÃO SERÃO ACEITOS os formulários entregues posteriores à data e horário 
estipulados; 

 Os candidados deverão entregar anexos ao “FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA 
IDONEIDADE MORAL” os originais dos seguintes doumentos: 
- Certidão de antecedentes criminais da unidade judiciária com competência na 

cidade/município onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade:  
a) da Justiça Federal;  
b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;  
c) da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;  
d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para as candidatas 

do sexo feminino.  
- Certidão de crimes eleitorais da Justiça Eleitoral;  
- Certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal;  



 
- Certidões de antecedentes criminais, expedidas pelas Secretarias de Segurança 

Pública das Unidades Federativas onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade;  
– Certidões de execução cível e fiscal da cidade/município onde reside/residiu 

nos últimos cinco anos:  
a) da Justiça Federal;  

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal 

 Serão aceitos documentos expedidos por meio de site oficial, desde que 
acompanhados de mecanismo de autenticação; 

 Serão desconsiderados os documentos rasurados ou contendo dados incorretos; 

 Os critérios de avaliação da Investigação social são definidos conforme Decreto nº 
222/2021, de 26/11/2021, cabendo a Corregedoria da GCM, assistida pelos 
Encarregados de Equipe, analisar e julgar os documentos; 

 Poderão ser realizadas diligências com o fito de verificar registros e documentos, 
sem prejuízo de outras investigações, inclusive entrevistas;  

 Poderão ser solicitados documentos complementares para esclarecer fatos 
levantados durante o curso das investigações; 

 Para fins de confirmar a ausência de uso e a não dependência de drogas ilícitas, os 
candidatos serão submetidos a exame toxicológico, de responsabilidade da 
Administração Pública Municipal, no dia 06/12/2021 as 13:00 no Laboratório 
Italab, situado à rua Duque de Caxias, nº  09 – Santa Cruz, Itapira/SP 

 
V – DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO: 
 

 Será passível de eliminação o candidato que:  
- Deixar de apresentar quaisquer dos documentos solicitados no artigo 4º deste 

Decreto, no prazo e na forma estabelecida no “Edital de Convocação”; 
  - Apresentar documento, declaração, certidão ou atestado falsos;  

- Apresentar certidão com expedição superior ao prazo máximo estipulado no 
“Edital de Convocação” ou com prazo de validade vencido; 

- Apresentar documentos rasurados ou contendo dados incorretos; 
- Ter conduta tipificada em quaisquer dos fatos previstos nos incisos do caput, do 

art. 5º deste Decreto;  
 - Ter omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento 

do formulário mencionado no artigo 3º e das declarações citadas neste Decreto.  

 No caso de eliminação o candidato será notificado para apresentar sua defesa, no 
prazo de 05 (cinco) dias corridos (contatos da data da notificação); 

 
VI – DA PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR: 
 

 Será publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Itapira, no dia 
17/01/2022 a classificação preliminar dos candidatos convocados no presente 
edital, sendo considerados “Aprovados”, quando cuprirem todos os requisitos 
estabelicidos neste Edital de Convocação e Decreto nº 222/2021 e “Eliminados” 
quando NÃO cuprirem todos os requisitos estabelicidos neste Edital de 
Convocação e Decreto nº 222/2021; 

 O candidato considerando “Eliminado” poderá solicitar a revisão da decisão que 
determina a sua eliminação no prazo de 05 (cinco) dias corridos contado da 
publicação da mesma, que deverá ser enviado via whatsapp para o número 19 
999120762 ou pelo e-mail protocolo.arquivo@itapira.sp.gov.br, ao 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Itapira, até o dia 21/01/2022. 

 



 

1 - Todas as medidas de segurança com relação a pandemia do COVID-19 serão adotadas de acordo com 
as orientações e legislações pertinentes; 
2 – A Prefeitura Municipal de Itapira e não se responsabilizará pelo fornecimento de máscaras aos 
candidatos; 
3 - Os candidatos deverão levar seu próprio álcool em gel 70% para uso individual, armazenado em 
recipiente pequeno e em embalagem transparente sem rótulo; e 
4 - Serão observados os cuidados de distanciamento social e higienização, conforme orientações 
vigentes. 

VII – DA PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

 A Classificação final e definitiva será publiada no Dia 24/01/2022 no site do 
Município www.itapira.sp.gov.br, no Jornal Oficial Eletrônico do Município de 
Itapira. 

 
 
OBSERVAÇÕES 

 
 Itapira, 01 de dezembro de 2021. 

 
ANTÔNIO HÉLIO NICOLAI 

Prefeito Municipal de Itapira 


