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Nesta semana, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Obras e Serviços, executa 
mais duas obras de drena-

gem e pavimentação. A mais adian-
tada, já em fase � nal, é na Aveni-
da Berna, no bairro Luiz Fagundes, 
na região do Hortolândia. Durante 
a próxima semana, a via deve re-
ceber a massa asfáltica, que, de 
acordo com os moradores, vai so-
lucionar um grande problema, pois 
quando chovia os carros atolavam.

“Estive na obra acompanhan-
do o andamento dos serviços. Uma 
pavimentação de mais de meio qui-
lômetro. Uma obra muito importan-
te, porque esta avenida causava 
muito transtorno. Agora o asfalto 
vai trazer muita tranquilidade para 
a população que reside por aqui”, 
disse o prefeito Antonio Aiacyda. 

A outra obra já iniciada pela Pre-
feitura � ca na Rua Jacarandás, no 
bairro Sol Nascente, em Terra Pre-
ta. No local, já foram feitas guias e 
sarjetas, além das calçadas.

Prefeitura realiza
mais dois asfaltos

Obras ocorrem no Hortolândia e em Terra Preta

Avenida Berna já está recebendo a base 

Rua Jacarandás, no bairro Sol Nascente, em Terra PretaCOMUNICADOS NA PÁGINA 3

Mairiporã estreia
na Copa Cimbaju 

neste fi m de semana

Neste � nal de semana, ocor-
rerão as primeiras partidas de 
Mairiporã na Copa Cimbaju, tor-
neio esportivo entre as cidades 
que compõem o Consórcio Inter-
municipal dos Municípios da Ba-
cia do Juqueri (Mairiporã, Caiei-
ras, Franco da Rocha, Francisco 
Morato, Cajamar e Campo Limpo 
Paulista).

Con� ra a programação
completa e horários

dos jogos das equipes
de Mairiporã:

Benefi ciários
do MCMV recebem
aula de condomínio

O objetivo da Gestão Condomi-
nial do empreendimento é instituir 
e legalizar o condomínio.

PÁGINA 2
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públicas de âmbito municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem reti-
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Durante esta semana, os be-
ne� ciários do Empreendi-
mento Canaã, que manifes-
taram interesse em compor 

o grupo que fará gestão dos condo-
mínios participaram das reu niões 
que começaram na terça-feira e 
terminaram ontem.

Na reunião com os bene� ciá-
rios, esteve em pauta a introdução 
à administração do condomínio, di-
reitos e deveres do grupo gestor 
e dos moradores; condução de as-
sembleias; prestação de contas; re-
colhimento da taxa de condomínio; 
aplicação das regras de convivên-
cia e legislação aplicada a condomí-

nio e formas de gestão condominial 
(autogestão, contratação de ad-
ministradoras e regimes mistos de 
contratação).

O objetivo da Gestão Condomi-
nial do empreendimento é insti-
tuir e legalizar o condomínio, as-
sim como realizar um conjunto de 
medidas direcionadas para a capa-
citação e educação dos síndicos, 
membros do conselho consultivo e 
demais bene� ciários, sobre a con-
vivência coletiva e o processo de 
gestão condominial, promovendo 
a organização e a consolidação do 
condomínio e o exercício da partici-
pação cidadã.

Benefi ciários do MCMV
recebem aula de condomínio

No dia 28 de maio, ocorreu 
reunião na Secretaria Mu-
nicipal de Habitação, Re-
gularização Fundiária e 

Planejamento Urbano com os her-
deiros de Antônio Chibante, que 
conduzem juntamente com a Pre-
feitura o procedimento de regulari-
zação fundiária do núcleo “Chácara 
do Chibante”, localizado no Bairro 
do Capim Branco.

A primeira reunião com os her-
deiros foi realizada em 31 de mar-
ço de 2017, onde foi apresentada 
a Secretaria de Habitação e as eta-
pas descritas no Programa Mairipo-
rã Legal. Em dezembro de 2017, foi 
realizada apresentação da propos-
ta técnica aos moradores, que con-
cordaram de maneira unânime no 
custeio da implantação da infraes-
trutura, tendo em vista que trata-
-se de uma regularização de inte-
resse especí� co. 

Em abril de 2018 foi realizada a 
primeira vistoria de campo no local e 
identi� cadas as principais questões 
a serem enfrentadas: falta de infra-
estrutura, sobretudo, saneamento 
ambiental. Uma reunião com os mo-
radores foi realizada no dia 30 de ja-
neiro de 2018, em que foram escla-
recidas as principais dúvidas quanto 
às obrigações e possibilidades � -
nanceiras da Prefeitura, benefícios 
da regularização e procedimento. 

Desde então, os moradores e 
os herdeiros, Sra Lucia de Fatima 
Chibante, Antonio Castro Chiban-
te e Claudio de Paula Santostaso, 
se uniram para dividir as despesas 
para a realização desta regulari-
zação fundiária, tanto que foi por 
eles providenciado o levantamen-
to planialtimétrico cadastral (LE-
PAC) dos 53 de lotes existentes, 
projeto de implantação de sistema 
de esgotamento sanitário e abas-
tecimento de água, mesmo com 
todas as di� culdades.

Assim, para dar andamento a 
esta regularização que vem sendo 
buscada desde o ano de 2003, in-
clusive com acompanhamento des-
de esta data pelo Ministério Públi-
co, foi agendado o procedimento 
de selagem e cadastro socioeco-
nômico dos moradores para dia 29 
de junho, sábado, a partir das 9h. 
Este procedimento visa identi� -
car os lotes implantados em cam-
po para posterior comparação com 
o levantamento topográ� co. O ca-
dastro é um dos mais importantes, 
pois é através desta ação que o mu-
nicípio analisa a questão jurídica 
juntamente com os documentos 
entregues e encaminha os dados 
necessários para que o título de 
propriedade seja emitido em nome 
do morador, que busca há quase 20 
anos o documento de seu imóvel.

Mais uma área entra no 
Programa de Regularização 

Fundiária Sustentável
Processo de selagem e cadastro

socioeconômico dos moradores de
53 lotes começa no fi nal deste mês
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050.XXX.XXX-XX ORLANDA DAS GRAÇAS ANDRADE 1 7 3 08:00
324.XXX.XXX-XX PRISCILA DE OLIVEIRA CONSTANTINO 2 6 42 09:00
738.XXX.XXX-XX RAILDA GOMES SILVA 4 12 13 11:00
524.XXX.XXX-XX RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS 4 13 34 11:00
324.XXX.XXX-XX REGIANE BASÍLIO DO NASCIMENTO 1 10 42 08:00
392.XXX.XXX-XX RENILDA SARDINHA DA SILVA 4 12 4 11:00
324.XXX.XXX-XX RITA DE CASSIA SILVA OLIVEIRA 4 11 44 11:00
377.XXX.XXX-XX ROSA MARIA DOS SANTOS 3 3 3 10:00
228.XXX.XXX-XX ROSANA DO NASCIMENTO SILVA 4 1 33 11:00
254.XXX.XXX-XX ROSIANE MARIA DA PAZ 2 3 44 09:00
232.XXX.XXX-XX SHIRLEY DE PAULA DOS SANTOS 2 1 11 09:00
262.XXX.XXX-XX SILVANA AMARAL DE SÁ 3 12 1 10:00
232.XXX.XXX-XX SILVANA FARIA DOS SANTOS 3 11 13 10:00
271.XXX.XXX-XX SIMONE LOURENÇO 2 3 13 09:00
119.XXX.XXX-XX SONIA PEREIRA BUENO 3 12 2 10:00
397.XXX.XXX-XX SUELLEN MARIA DOS SANTOS 2 1 41 09:00
369.XXX.XXX-XX TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS 3 7 34 10:00
404.XXX.XXX-XX VERA LUCIA DE ALMEIDA SOUZA 2 2 31 09:00
038.XXX.XXX-XX VERA LUCIA FERNANDES GONÇALVES 2 2 32 09:00
453.XXX.XXX-XX VICTOR LUCIANO VENDRAMINI 3 5 32 10:00
093.XXX.XXX-XX VILMA DA ROSA 3 4 4 10:00
450.XXX.XXX-XX YASMIN MAYARA DOS SANTOS MONTEIRO 3 7 23 10:00

CONVOCAÇÃO MINHA CASA, MINHA VIDA (RE-VISTORIA)

A Prefeitura de Mairiporã, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano CONVOCA, os benefi ciários abaixo 
relacionados para realizar a re-vistoria dos apartamentos no empreendimento Canaã. Somente os titulares deverão comparecer na portaria do empreendi-
mento localizado na Rua Anjo Gabriel, S/N - Terra Preta na data e horário determinado abaixo, portando documento original com foto. O COMPARECIMEN-
TO É OBRIGATÓRIO. A VISTORIA é condição para a assinatura do contrato e recebimento das chaves com data a ser divulgada nesta IMPRENSA OFICIAL.

DATA 14/06/2019

CPF Benefi ciário Cond Bloco Apto Horário
079.XXX.XXX-XX Abimael Azevedo Sampaio 1 7 33 08:00
296.XXX.XXX-XX Adriana Maria dos Santos 4 6 1 11:00
305.XXX.XXX-XX Adriana Priscila da Silva Chuahy Messias 2 3 32 09:00
185.XXX.XXX-XX Aldenir Mendes da Gloria 4 13 23 11:00
450.XXX.XXX-XX Alessandra Ribeiro 3 1 1 10:00
378.XXX.XXX-XX Alisson Michel Guido 4 13 14 11:00
148.XXX.XXX-XX Ana Lucia Lima Quaresma 1 13 41 08:00
379.XXX.XXX-XX Angélica de Almeida Sousa 1 15 2 08:00
095.XXX.XXX-XX Claudia Melo Santos 4 1 2 11:00
376.XXX.XXX-XX David Souza da Silva 2 3 2 09:00
387.XXX.XXX-XX Ednilson Donizetti Barbosa 4 2 41 11:00
026.XXX.XXX-XX Edvania Karlla Gomes dos Anjos Moura 3 6 1 10:00
348.XXX.XXX-XX Eliane Bispo da Costa 2 13 41 09:00
376.XXX.XXX-XX Fernanda Aparecida da Silva Medeiros 4 9 22 11:00
353.XXX.XXX-XX Gilmara Santos Lopes 2 11 41 09:00
435.XXX.XXX-XX Gilvanda Evangelista Caetano 4 13 1 11:00
246.XXX.XXX-XX Irailsa Moura da Silva 2 4 1 09:00
372.XXX.XXX-XX Janoelma Inacio da Silva 2 4 42 09:00
300.XXX.XXX-XX Jefferson Wagner Rondina 4 1 44 11:00
312.XXX.XXX-XX Joice Elena Floriano 4 9 1 11:00
375.XXX.XXX-XX Karla Luciano da Silva 4 2 42 11:00
306.XXX.XXX-XX Kátia da Silva Padilha 4 8 32 11:00
348.XXX.XXX-XX Lucilene Aparecida Batista da Silva 1 5 1 08:00
030.XXX.XXX-XX Luiza Pereira Camargo Silvestre 2 13 3 09:00
354.XXX.XXX-XX Marcia Dias do Santos 2 5 41 09:00
938.XXX.XXX-XX Maria Antônia Alves 2 13 12 09:00
317.XXX.XXX-XX Maria Cristina de Castro 3 1 42 10:00
586.XXX.XXX-XX Maria de Lourdes Freitas 2 9 1 09:00
366.XXX.XXX-XX Michele de Macedo Araujo 2 4 43 09:00
287.XXX.XXX-XX Michele Ferreira da Silva 4 1 42 11:00
333.XXX.XXX-XX Monica Regina Miranda Mendes 4 2 24 11:00
425.XXX.XXX-XX Pamela Aparecida Lins Ribeiro 1 1 13 08:00
295.XXX.XXX-XX Patricia Aparecida dos Santos Silva 2 3 33 09:00
248.XXX.XXX-XX Paula Souza de Lima 1 5 13 08:00
323.XXX.XXX-XX Renata de Souza 4 12 4 11:00
267.XXX.XXX-XX Rodolfo Leandro dos Santos 1 7 21 08:00
152.XXX.XXX-XX Rosimeire Aparecida Fernandes 4 6 34 11:00
875.XXX.XXX-XX Rozemilda de Jesus da Luz 1 11 21 08:00
378.XXX.XXX-XX Silmaria Moreira Soares 2 12 4 09:00
429.XXX.XXX-XX Simone Guimarães Brito 4 2 12 11:00
119.XXX.XXX-XX Sonia Pereira Bueno 3 7 21 10:00
322.XXX.XXX-XX Sueli Souza França 1 7 24 08:00
297.XXX.XXX-XX Valdiane Carmelita dos Santos 2 7 41 09:00
807.XXX.XXX-XX Valdir de Oliveira 1 11 1 08:00
395.XXX.XXX-XX Vanessa Almeida Ramos 3 6 1 10:00

CONVOCAÇÃO MINHA CASA, MINHA VIDA

A Prefeitura de Mairiporã, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano CONVOCA em 3ª chamada os benefi -
ciários abaixo relacionados para vistoriar os apartamentos no empreendimento Canaã. Somente os titulares deverão comparecer na portaria do empreendimento 
localizado na Rua Anjo Gabriel, S/N - Terra Preta na data e horário determinado abaixo, portando documento original com foto. O COMPARECIMENTO É OBRIGA-
TÓRIO. A VISTORIA é condição para a assinatura do contrato e recebimento das chaves com data a ser divulgada nesta IMPRENSA OFICIAL.

DATA 13/06/2019

CPF BENEFICIÁRIO COND BL APTO HORÁRIO
358.XXX.XXX-XX ADRIANA BEZERRA DA COSTA 4 14 4 11:00
383.XXX.XXX-XX ADRIANO APARECIDO DOS SANTOS 3 7 21 10:00
013.XXX.XXX-XX ANA CRISTINA DA SILVA 2 4 2 09:00
465.XXX.XXX-XX ANA MARIA DA SILVA 3 9 23 10:00
092.XXX.XXX-XX ANA MARIA SOUZA MACIEL 1 15 22 08:00
359.XXX.XXX-XX ANDREIA DE ANDRADE DA CRUZ 3 4 32 10:00
287.XXX.XXX-XX ANDREIA DE VITO BORGES 4 10 41 11:00
381.XXX.XXX-XX ANGELA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 3 4 12 10:00
468.XXX.XXX-XX ANTONIO BISPO DOS SANTOS 1 2 34 08:00
852.XXX.XXX-XX ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS 3 2 2 10:00
888.XXX.XXX-XX APARECIDA DE JESUS SANTANA 4 3 4 11:00
176.XXX.XXX-XX ARACI ALVES DE SOUZA 4 7 3 11:00
599.XXX.XXX-XX BENEDITA LUIZA DA SILVA 1 5 3 08:00
363.XXX.XXX-XX CAMILA FERREIRA DE OLIVEIRA WISNIEWSKI 3 9 42 10:00
331.XXX.XXX-XX CATIANE RAIMUNDA DOS SANTOS 3 1 14 10:00
109.XXX.XXX-XX DANIELE HONORATO DOS SANTOS 2 2 34 09:00
451.XXX.XXX.XX DEBORA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO 4 11 11 11:00
996.XXX.XXX-XX DELZA LEITE DE CASTRO 4 10 1 11:00
305.XXX.XXX-XX DGIANE FRANCELINO BEZERRA 3 4 22 10:00
356.XXX.XXX-XX DIRCE PEREIRA BUENO 1 4 13 08:00
225.XXX.XXX-XX DORALICE ROSA CORREIA 4 10 11 11:00
647.XXX.XXX-XX EDILSON ARAÚJO DE OLIVEIRA 2 13 11 09:00
223.XXX.XXX-XX ELIANE MARIA PAIM GRILLO 4 8 4 11:00
051.XXX.XXX-XX ELIZA DONIZETE ALVES 1 8 24 08:00
126.XXX.XXX-XX EVA GOMES DE OLIVEIRA 1 4 3 08:00
436.XXX.XXX-XX FERNANDA DA SILVA 1 14 12 08:00
344.XXX.XXX-XX FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA 2 10 31 09:00
126.XXX.XXX-XX GILBERTO BARBOSA 2 1 32 09:00
303.XXX.XXX-XX GILVANI SANTANA 2 9 22 09:00
295.XXX.XXX-XX GISELE DA SILVA 3 8 21 10:00
359.XXX.XXX-XX GRACIELA APARECIDA LOPES BUENO 1 6 42 08:00
872.XXX.XXX-XX GUILHERME MENOZZI LOGULLO 4 5 43 11:00
086.XXX.XXX-XX HELENA GOMES DA SILVA 3 4 1 10:00
671.XXX.XXX-XX INES DA SILVA 2 13 2 09:00
288.XXX.XXX-XX ITAMARIA SILVA LEITE GONÇALVES 1 7 13 08:00
383.XXX.XXX-XX IVAN HENRIQUE BROLIO 4 1 43 11:00
231.XXX.XXX-XX IVANILDA MARIA DOS SANTOS 3 7 14 10:00
353.XXX.XXX-XX JANE PINHEIRO DA SILVA 4 9 44 11:00
359.XXX.XXX-XX JOELMA APARECIDA DE MORAIS PELINCARI 4 8 34 11:00
582.XXX.XXX-XX JOSE FRANCISCO DA SILVA 2 9 2 09:00
138.XXX.XXX-XX JOSE PINHEIRO DA SILVA 1 15 4 08:00
028.XXX.XXX-XX JOSEFA SILVA SANTOS 1 13 43 08:00
230.XXX.XXX-XX KARINA MARTINS FUJITA RODRIGUES 4 5 11 11:00
154.XXX.XXX-XX LAURINDA ALVES DA SILVEIRA 2 2 23 09:00
073.XXX.XXX-XX LEANDRO MICELI 1 9 21 08:00
052.XXX.XXX-XX LUCIANA DE JESUS RODRIGUES 1 12 43 08:00
330.XXX.XXX-XX LUCIANO GOMES DE ANDRADE 4 3 1 11:00
357.XXX.XXX-XX MARCELO ANDRADE DOS SANTOS 3 4 34 10:00
286.XXX.XXX-XX MARCELO FREITAS MENDES 4 3 42 11:00
088.XXX.XXX-XX MARCOS DONIZETE DA CRUZ 1 10 4 08:00
083.XXX.XXX-XX MARIA ANTONIA DA SILVA TOZI 2 12 3 09:00
670.XXX.XXX-XX MARIA APARECIDA BORGES 4 9 2 11:00
294.XXX.XXX-XX MARIA APARECIDA DE QUEIROZ 2 11 43 09:00
103.XXX.XXX-XX MARIA APARECIDA SERAFIM DA SILVA 1 8 21 08:00
211.XXX.XXX-XX MARIA AUGUSTA DA SILVA 1 7 4 08:00
448.XXX.XXX-XX MARIA CÍCERA SILVA DOS SANTOS 1 10 43 08:00
128.XXX.XXX-XX MARIA DE LOURDES RAMALHO 1 6 32 08:00
646.XXX.XXX-XX MARIA JOSÉ DOS SANTOS 3 7 31 10:00
321.XXX.XXX-XX MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO 2 3 14 09:00
135.XXX.XXX-XX MARIA LUCIA SAMPAIO 2 12 21 09:00
114.XXX.XXX-XX MARIA MADALENA MATIAS BORBA 3 9 43 10:00
373.XXX.XXX-XX MARIA TATIANA SILVA DOS SANTOS 1 12 21 08:00
265.XXX.XXX-XX MARILENE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 3 5 33 10:00
160.XXX.XXX-XX MARINA LOMEU DE LIMA 1 12 34 08:00
346.XXX.XXX-XX MARLI APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA 2 13 31 09:00
469.XXX.XXX-XX MATEUS SANTOS ALMEIDA 4 3 12 11:00
846.XXX.XXX-XX MAURICIO FERREIRA DE FRANÇA 4 2 22 11:00
860.XXX.XXX-XX MONICA OLIVEIRA SANTOS 1 13 12 08:00
054.XXX.XXX-XX NATALINO FERREIRA LIMA 3 10 4 10:00
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CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Ato de Concessão nº 583 de 05 de junho de 2019, benefi ciária Izilda Aparecida Vicente de Carvalho -  Processo nº 051/2019

PENSÃO VITALICIA

Ato de Concessão nº 584 de 05 de junho de 2019, benefi ciária Eleonair Rosa da Silva -  Processo nº 088/2019.

 FILOMENA APARECIDA CARDOSO GARCIA GETULIO SPADA
 Diretora Administrativa e Financeira Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS - 01/2019

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no PROCESSO SELETIVO 
DE ESTAGIÁRIOS 01/2019, a comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – Mairiporã/SP, no período 
das 10h00 as 16h00, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados desta publicação. O candidato deverá entregar as cópias do RG, 1 (uma) foto 
3x4 recente, CPF, Certidão de quitação eleitoral, Certifi cado de Reservista – (Somente candidato do sexo masculino maior de 18 anos), Comprovante de 
matrícula no curso da área de aprovação emitido pela Instituição de Ensino, comprovante de endereço atualizado e número de conta bancária do Banco 
Santander, a fi m de manifestar interesse na vaga a ser oferecida.
O candidato deverá ter idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos e estar regularmente matriculado no curso de nível e área para qual foi aprovado.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga. 

NOME NIVEL NÍVEL/ÁREA CLASSIFICAÇÃO

LARISSA FERREIRA MACEDO MÉDIO ENSINO MÉDIO – ESTÁGIO MANHÃ 8º

JAMILYE DA SILVA COSTA MÉDIO ENSINO MÉDIO – ESTÁGIO MANHÃ 9º

ANA JULIA OLIVEIRA DOS SANTOS MÉDIO ENSINO MÉDIO – ESTÁGIO MANHÃ 10º

JAQUELINE JENIFER BARCELO MÉDIO ENSINO MÉDIO – ESTÁGIO MANHÃ 11º

CAMILA PIRES DE OLIVEIRA MÉDIO ENSINO MÉDIO – ESTÁGIO MANHÃ 12º

PEDRO GABRIEL FERREIRA FRANCO MÉDIO ENSINO MÉDIO – ESTÁGIO TARDE 12º

GABRIEL DEIRO DOS SANTOS MÉDIO ENSINO MÉDIO – ESTÁGIO TARDE 13º

YURI SANTANA SILVA SHIMADA MÉDIO ENSINO MÉDIO – ESTÁGIO TARDE 1º  (PCD)

GEOVANA DA SILVA BENJAMIM SUPERIOR DIREITO 9º

FRANCILENE MACHADO NUNES ANDRADE SUPERIOR DIREITO 10º

BEATRIZ NUNES MARTINS SUPERIOR NUTRIÇÃO 1º

Mairiporã, 08 de junho de 2019
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA

Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 02/2018

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) aprovados(as) no Concurso Publico nº. 
02/2018, no(s) cargo(s) abaixo, para comparecer(em) no Departamento de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – Mairiporã/SP, no período 
das 10h00 as 16h00, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, munidos dos documentos enumerados no edital supracitado.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga.

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO

RAQUEL CRISTINA DIAS XAVIER PEB I EDUCAÇÃO INFANTIL 36º

MARIA JUDINAR ARDUIM PEB I ENSINO FUNDAMENTAL 71º

SUELI CRISTINA BERNARDO CORREIA PEB I ENSINO FUNDAMENTAL 72º

RUTE FERRAZ CAMPOS DE ALMEIDA COSTA E SILVA PEB I ENSINO FUNDAMENTAL 73º

ELIANE CRISTINA DA SILVA CARDOSO PEB I ENSINO FUNDAMENTAL 74º

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO

JULIANA SOUZA BRANDAO PEB I EDUCAÇÃO INFANTIL 9º (COTA – Decreto nº 8506/2018)

JOACÍ OLIVEIRA RIBEIRO PEB I ENSINO FUNDAMENTAL 15º (COTA – Decreto nº 8506/2018)

Mairiporã, 08 de junho de 2019
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Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA QUINTA FASE – INVESTIGAÇÃO SOCIAL

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 07/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Estado de São Paulo, CONVOCA todos candidatos habilitados na Quarta Fase - Condicionamento Físico - 
Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico, conforme Anexo II, observando a rigorosa ordem de classifi cação, com os critérios de desempate 
aplicados e em conformidade com o Capítulo XII, do Edital nº 07/2018, para prestarem a Quinta Fase – Investigação Social, de acordo com as 
informações divulgadas neste Edital de Convocação. 
A Quinta Fase - Investigação Social será realizada na cidade de Mairiporã/SP, no período previsto de 10 a 13 de junho de 2019, conforme informações 
abaixo relacionadas:

Local Datas Horários

Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Mairiporã
Rua Jamil Jorge Salomão Chamma, 299 - Clube de Campo – Mairiporã/SP 10 a 13 de junho de 2019

09h00 às 12h00
13h00 às 16h00

A Quinta Fase - Investigação Social será realizada pela Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, por meio da Corregedoria da Guarda Civil Municipal, de 
tal forma que identifi que condutas inadequadas do candidato, impedindo a nomeação de: toxicômanos, pessoas com antecedentes criminais, alcoólatras, 
procurados pela Justiça, violentos e agressivos, desajustados no serviço militar obrigatório e/ou possuidores de certifi cados escolares inidôneos ou 
inválidos ou não reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
Ao candidato só será permitida a participação na Investigação Social nas respectivas datas, horários e local constante deste Edital de Convocação, 
publicado no site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br) e na Imprensa Ofi cial do Município de Mairiporã, conforme Capítulo XVI, do Edital nº 
07/2018.
É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a realização da Investigação Social, não podendo ser alegada 
qualquer espécie de desconhecimento.
Entende-se por Investigação Social, a investigação e a avaliação da vida pública e conduta social do candidato; visa à apreciação da reputação e idoneidade 
em sua vida pregressa e atual em todos os aspectos da vida em sociedade, quer seja social, moral, profi ssional, escolar, quanto à compatibilidade para o 
exercício do cargo, incluindo a apresentação e análise objetiva de documentos relativos aos antecedentes criminais e de distribuição de feitos pelo candidato. 
Os documentos a serem fornecidos pelo candidato à Investigação Social, são:

a) 01 (uma) foto 5X7 cm colada na capa de cada via do Formulário da Avaliação de Conduta Social, datada e recente em até, no máximo, 06 (seis) meses. 
ATENÇÃO: Não será aceita fotografi a trajando uniformes militares, escolares, empresariais ou similares;
b) Cópia reprográfi ca da cédula de identidade (RG) e do CPF; 
c) Cópia reprográfi ca da Certidão de Nascimento ou Casamento;
d) Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado no qual tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos (http://
www2.ssp.sp.gov.br/atestado/novo/Atestado02.cfm); 
e) Certidão de Distribuições Criminais da comarca onde reside ou residiu. Se reside no Estado de São Paulo, dos últimos 05 (cinco) anos e se em outros 
estados, dos últimos 03 (três) anos; (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do)
f) Certidão Negativa do Departamento de Polícia Federal (https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao).
g) No caso do candidato ser ou ter sido servidor público, deverá entregar a comprovação do motivo da demissão, dispensa ou exoneração, no caso de ex-
servidor civil ou militar das esferas Federal, Estadual ou Municipal, para verifi cação de eventuais impedimentos do exercício de função pública. 
h). Cópia reprográfi ca da Certidão, expedida pelo órgão público em que estiver servindo, informando sua atual situação disciplinar ou comportamento; se 
responde ou se já respondeu a algum procedimento/processo administrativo; se responde ou se já respondeu a algum procedimento/ processo disciplinar, 
bem como punições sofridas, se houver. Esta documentação deve ser atendida somente por quem é servidor público ou militar;
i). Cópia reprográfi ca do Certifi cado de Dispensa de Incorporação (CDI). Esta documentação deve ser atendida somente para candidatos do sexo masculino;
j). Cópia reprográfi ca do Diploma ou Certifi cado e do Histórico Escolar do Ensino Médio ou grau equivalente, expedido por estabelecimento de ensino público 
ou particular, devidamente reconhecido pela legislação vigente; e
h) Formulário devidamente preenchido, conforme Anexo I deste Edital.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA QUEM SERVIU AS FORÇAS ARMADAS:
a) 01 (uma) cópia reprográfi ca do Certifi cado de Reservista; e
b). 01 (uma) cópia reprográfi ca da Declaração de Comportamento ou do Diploma de Honra ao Mérito.
No caso do candidato ser ou ter sido servidor público, deverá entregar a comprovação do motivo da demissão, dispensa ou exoneração, no caso de ex-
servidor civil ou militar das esferas Federal, Estadual ou Municipal, para verifi cação de eventuais impedimentos do exercício de função pública.
O formulário preenchido (Anexo I) e os documentos exigidos pelo edital, deverão ser entregues pessoalmente pelo candidato, nas datas, horários e 
local estabelecidos neste Edital.
Após análise desses elementos, o candidato será excluído do Concurso Público se verifi cada a condenação em qualquer tipo de crime.
Esta etapa será eliminatória, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO na avaliação da Investigação Social.
Os candidatos considerados INAPTOS ou que não comparecerem quando convocados, serão excluídos automaticamente do Concurso Público.
Após realização da Investigação Social, os candidatos serão reclassifi cados para efeito de divulgação dos resultados, considerando-se somente os 
candidatos APTOS.
O resultado da Investigação Social será publicado no site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br) e na Imprensa Ofi cial do Município de Mairiporã, 
conforme Capítulo XVI, do Edital nº 07/2018, com a data prevista para 29 de junho de 2019.
Não caberá recurso do resultado da Investigação Social.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para realização da Quinta Fase - Investigação Social, contidos no Edital nº 07/2018, do 
Concurso Público.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital de Convocação para Quinta Fase - Investigação Social.

Mairiporã, 08 de junho de 2019
Antônio Shigueyuki Aiacyda

Prefeito

ANEXO I - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DA REPUTAÇÃO E DA IDONEIDADE
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 07/2018

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA CONDUTA DA REPUTAÇÃO E DA IDONEIDADE

Edital nº.: __________________________________________________
Inscrição nº.: _______________________________________________
Nome do(a) Candidato(a): _____________________________________
__________________________________________________________
Sexo: (       )  Masculino                  (       ) Feminino

O presente Formulário é constituído de dados, informações e documentos,
cujo conteúdo é identifi cado como pertencente à categoria de

INFORMAÇÃO PESSOAL.
Todo o conteúdo informado e composto em anexo ao presente Formulário, 

possui RESTRIÇÃO DE ACESSO, nos termos da legislação vigente.

Endereço residencial:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ Nº. ________________
CEP: ____________________ Cidade: ________________________________ Estado: _____________
Telefone(s): (_____) ________________________ (_____)___________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________________
Redes Sociais -  Facebook:______________________________________________________________
Instagran:___________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO:
Conforme já descrito na folha de rosto do presente Formulário, todos os dados, informações e documentos que compuserem o Formulário da Avaliação da 
Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade são identifi cados como informação pessoal, possuindo  assim, restrição de acesso, nos termos do art. 5º, 
inc. X e XXXIII, da Constituição Federal; art. 2º, parágrafo único, inc V, da Lei n.º 9.784, de 29JAN99; art. 6º, inc. III; art. 23, inc. VIII; art. 31, § 1º, inc. I, tudo 
da Lei Federal n.º 12.527/11, de 18NOV11 - “Lei de Acesso a Informação”.
Leia com atenção todas as questões do Formulário antes de preenchê-lo. As perguntas apresentadas são de seu próprio interesse, portanto, todas 
elas devem ser respondidas corretamente, fornecendo informações com riqueza de detalhes. Se o espaço for insufi ciente para o preenchimento das 
questões, utilize a questão de n. º 63 – “Informações Complementares”, ou se preferir, junte folhas para complementação e as anexe no Formulário. Para 
o preenchimento de toda esta documentação você irá dispor de alguns dias. Não deixe questões em branco. Inutilize com um traço os espaços onde não 
houver resposta.
ATENÇÃO, TENHA CUIDADO!!!
Falhas cometidas durante o preenchimento do presente Formulário serão avaliadas quanto à propositura intencional e/ou até mesmo de má fé do candidato. 
Não deixe de declarar nenhuma informação e/ou dados solicitados nas perguntas. NÃO OMITA NADA NO FORMULÁRIO, pois declarações inexatas, falsas e/
ou omissão de informações relevantes e já conhecidas pelo candidato, ainda que verifi cadas posteriormente, poderão determinar a reprovação do candidato 
no concurso e a sua consequente exclusão sumária, e também conforme especifi cado no edital do concurso.
ATENÇÃO, TENHA CUIDADO!!!
Após a entrega do seu Formulário de Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade para a Comissão do Concurso, caso ocorra QUALQUER 
ALTERAÇÃO do seu endereço de moradia, envolvimento de sua pessoa em ocorrência policial — de qualquer natureza, seja na condição de autor, indiciado, 
réu, testemunha ou até mesmo como vítima —, tratamento de saúde grave que você seja submetido, internação hospitalar, punição disciplinar no trabalho e/
ou em ambiente escolar, acidente de trânsito, suspensão ou cassação de sua CNH, inclusão de seu nome no SCPC e/ou SERASA, VOCÊ DEVERÁ INFORMAR 
por escrito à Investigação Social da Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Mairiporã e anexar uma cópia, nos casos em que houver, do registro policial 
elaborado na ocorrência da qual você participou. O não atendimento a qualquer uma destas exigências poderá determinar a sua reprovação no concurso, 
nos termos da legislação acima especifi cada.

PARTE A – INFORMAÇÕES PARTICULARES

1. Nome: ______________________________________________________________________________________________________
2. Natural de: _____________________________________________ Estado: _______ 3. Data de nascimento: _____/_____/_________
4. CPF Nº: ________________________________ 5. RG Nº: ___________________________ Expedido por: _____________________
6. RG anterior (de outro Estado, se possuir) Nº: ________________________________________________________________________
7. Profi ssão: ________________________________________________________ 8. Estado Civil: _______________________________
9. Emprego atual: ___________________________________________________ 10. Religião: __________________________________
11. Qualquer outro nome ou apelido pelo qual você é conhecido: __________________________________________________________
12. Com quem reside atualmente: ___________________________________________________________________________________
13. Correios eletrônicos (e-mail) particulares e funcionais (informe todos que você possui):
a. ______________________________________________@______________________________
b. ______________________________________________@______________________________
c. ______________________________________________@______________________________

PARTE B – INFORMAÇÕES RESIDÊNCIAS

14. Declarar em ordem cronológica todos os lugares onde você residiu e reside atualmente, a partir dos últimos 5 (cinco) anos passados, incluindo 
alojamentos, pensões, repúblicas e outras formas de moradia. ATENÇÃO: Caso você tenha residido em condomínio fechado ou prédio, deverá indicar um 
morador do(s) local(is) que resida no endereço e que conheça você:
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OFICIAIS

A. De: _______/_______/_____________ a _______/_______/_____________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ____________________________________
Bairro: _______________________________ Cidade: _______________________________________________ Estado: __________
Com quem residiu: ____________________________________________________________________________________________
Morador indicado: _____________________________________________________________________________________________

B. De: _______/_______/_____________ a _______/_______/_____________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ____________________________________
Bairro: _______________________________ Cidade: _______________________________________________ Estado: __________
Com quem residiu: ____________________________________________________________________________________________
Morador indicado: ____________________________________________________________________________________________

C. De: _______/_______/_____________ a _______/_______/_____________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ____________________________________
Bairro: _______________________________ Cidade: _______________________________________________ Estado: __________
Com quem residiu: ____________________________________________________________________________________________
Morador indicado: _____________________________________________________________________________________________

D. De: _______/_______/_____________ a _______/_______/_____________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ____________________________________
Bairro: _______________________________ Cidade: _______________________________________________ Estado: __________
Com quem residiu: ____________________________________________________________________________________________
Morador indicado: _____________________________________________________________________________________________

E. De: _______/_______/_____________ a _______/_______/_____________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ____________________________________
Bairro: _______________________________ Cidade: _______________________________________________ Estado: __________
Com quem residiu: ____________________________________________________________________________________________
Morador indicado: _____________________________________________________________________________________________

F. De: _______/_______/_____________ a _______/_______/_____________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ____________________________________
Bairro: _______________________________ Cidade: _______________________________________________ Estado: __________
Com quem residiu: ____________________________________________________________________________________________
Morador indicado: _____________________________________________________________________________________________
15. Caso você não tenha residido com os seus pais ou esposa durante algum período, explique os motivos:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

PARTE C – INFORMAÇÕES FAMILIARES

16. Dê informações completas sobre seus pais e irmãos. Se você foi criado por padrastos, tutores legais ou outras pessoas que não sejam seus pais 
biológicos, também devem constar nas informações abaixo solicitadas:
A. Grau de parentesco: _________________________ Idade: _____________ Situação (vivo ou falecido): ________________________
Nome: ______________________________________________________________________________________________________
Data de nascimento: _______/_______/_____________ Natural de: _____________________________________________________
Estado: ____________ CPF Nº: ____________________________________ RG Nº: _______________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _____________________________________________ CEP: _____________________________________________
Bairro: __________________________________________ Cidade: ___________________________________ Estado: ___________
Profi ssão: ___________________________________________________________________________________________________
Local de trabalho: _____________________________________________________________________________________________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: ____________________________________________________________

B. Grau de parentesco: _________________________ Idade: _____________ Situação (vivo ou falecido): ________________________
Nome: ______________________________________________________________________________________________________
Data de nascimento: _______/_______/_____________ Natural de: _____________________________________________________
Estado: ____________ CPF Nº: ____________________________________ RG Nº: _______________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _____________________________________________ CEP: _____________________________________________
Bairro: __________________________________________ Cidade: ___________________________________ Estado: ___________
Profi ssão: ___________________________________________________________________________________________________
Local de trabalho: _____________________________________________________________________________________________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: ____________________________________________________________

C. Grau de parentesco: _________________________ Idade: _____________ Situação (vivo ou falecido): ________________________
Nome: ______________________________________________________________________________________________________
Data de nascimento: _______/_______/_____________ Natural de: _____________________________________________________
Estado: ____________ CPF Nº: ____________________________________ RG Nº: _______________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _____________________________________________ CEP: _____________________________________________
Bairro: __________________________________________ Cidade: ___________________________________ Estado: ___________
Profi ssão: ___________________________________________________________________________________________________
Local de trabalho: _____________________________________________________________________________________________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: ____________________________________________________________

D. Grau de parentesco: _________________________ Idade: _____________ Situação (vivo ou falecido): ________________________
Nome: ______________________________________________________________________________________________________
Data de nascimento: _______/_______/_____________ Natural de: _____________________________________________________
Estado: ____________ CPF Nº: ____________________________________ RG Nº: _______________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _____________________________________________ CEP: _____________________________________________
Bairro: __________________________________________ Cidade: ___________________________________ Estado: ___________
Profi ssão: ___________________________________________________________________________________________________
Local de trabalho: _____________________________________________________________________________________________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: ____________________________________________________________
E. Grau de parentesco: _________________________ Idade: _____________ Situação (vivo ou falecido): ________________________
Nome: ______________________________________________________________________________________________________
Data de nascimento: _______/_______/_____________ Natural de: _____________________________________________________
Estado: ____________ CPF Nº: ____________________________________ RG Nº: _______________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _____________________________________________ CEP: _____________________________________________
Bairro: __________________________________________ Cidade: ___________________________________ Estado: ___________
Profi ssão: ___________________________________________________________________________________________________
Local de trabalho: _____________________________________________________________________________________________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: ____________________________________________________________

17. Caso seja separado (de fato ou de direito) ou divorciado, cite os dados do ex-esposo(a) ou do ex-companheiro(a):
Nome: ________________________________________________________________________________________________________
Natural de: ________________________________________________________________________________ Estado: ______________
CPF Nº: __________________________________________________ RG Nº: _______________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: _____________
Complemento: _______________________________________________ CEP: ______________________________________________
Bairro: _______________________________________ Cidade: ______________________________________ Estado: _____________
Profi ssão: __________________________________________ Local de trabalho: ____________________________________________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: _______________________________________________________________
Qual o período do relacionamento? De ______/______/___________ a ______/______/___________
Qual sua relação atual com ele? ____________________________________________________________________________________

18. Você possui namorado(a) ou relacionamento informal com alguma pessoa? Resposta: __________ Em caso positivo, forneça as seguintes informações:
Nome: ________________________________________________________________________________________________________
Natural de: ________________________________________________________________________________ Estado: ______________
CPF Nº: __________________________________________________ RG Nº: _______________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________________ Nº: _____________
Complemento: _______________________________________________ CEP: ______________________________________________
Bairro: _______________________________________ Cidade: ______________________________________ Estado: _____________
Profi ssão: __________________________________________ Local de trabalho: ____________________________________________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: _______________________________________________________________
Já há quanto tempo dura o relacionamento? __________________________________________________________________________

19. Você já esteve envolvido em algum processo de paternidade? Resposta: __________________ em caso positivo, forneça informações detalhadas: 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

20. Você tem fi lhos e/ou enteados? Resposta: __________________ em caso positivo, forneça informações detalhadas:
A. Nome: _______________________________________________________________________________ Idade: _________________
Condição (enteado, fi lho biológico, adotado, etc): ____________________________________________________________________
Natural de: ___________________________________________________________________________ Estado: ________________
CPF Nº: _________________________________________________ RG Nº: _____________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________________ Nº: ________________
Complemento: ________________________________________________________ CEP: __________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: ____________________________________ Estado: _______________
Profi ssão: ___________________________________________________________________________________________________
Local de trabalho (ou local onde estuda, caso não trabalhe): ___________________________________________________________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: ____________________________________________________________
Com quem reside: ____________________________________________________________________________________________

B. Nome: _______________________________________________________________________________ Idade: _________________
Condição (enteado, fi lho biológico, adotado, etc): ____________________________________________________________________
Natural de: ___________________________________________________________________________ Estado: ________________
CPF Nº: _________________________________________________ RG Nº: _____________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________________ Nº: ________________
Complemento: ________________________________________________________ CEP: __________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: ____________________________________ Estado: _______________
Profi ssão: ___________________________________________________________________________________________________
Local de trabalho (ou local onde estuda, caso não trabalhe): ___________________________________________________________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: ____________________________________________________________
Com quem reside: ____________________________________________________________________________________________

C. Nome: _______________________________________________________________________________ Idade: _________________
Condição (enteado, fi lho biológico, adotado, etc): ____________________________________________________________________
Natural de: ___________________________________________________________________________ Estado: ________________
CPF Nº: _________________________________________________ RG Nº: _____________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________________ Nº: ________________
Complemento: ________________________________________________________ CEP: __________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: ____________________________________ Estado: _______________
Profi ssão: ___________________________________________________________________________________________________
Local de trabalho (ou local onde estuda, caso não trabalhe): ___________________________________________________________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: ____________________________________________________________
Com quem reside: ____________________________________________________________________________________________

21. Está provendo o sustento dos seus fi lhos e/ou enteados? Resposta: __________________ em caso positivo, forneça informações detalhadas: 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

22. Preste as seguintes informações com relação ao seu casamento ou união estável:
Nome do cônjuge/companheiro (a): _______________________________________________________________ Idade: _____________
Condição do relacionamento (casamento, união estável etc.): _____________________________________________________________
Natural de: __________________________________________________________________________________ Estado: ____________
CPF Nº: _______________________________________________________ RG Nº: __________________________________________
Data do casamento ou do início do relacionamento: ______/______/___________
Local: _________________________________________________________________________________________________________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: _______________________________________________________________
Profi ssão: _______________________________________________________________ Salário (R$): ____________________________
Nome da empresa onde ele trabalha: ________________________________________________________________________________
Endereço da empresa: ____________________________________________________________________________ Nº: ____________
Complemento: _________________________________________________________ CEP: ____________________________________
Bairro: __________________________________________ Cidade: ______________________________________ Estado: __________
Função que exerce: ______________________________________________________________________________________________

PARTE D – INFORMAÇÕES DE ORDEM MÉDICA,
SÓCIO-COMPORTAMENTAL E PARTIDÁRIA

23. Você ou alguém de sua família já foi examinado, tratado ou já esteve internado em razão de distúrbios nervosos, mentais ou moléstia prolongada? 
Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas, relatando qual ou quais foram as moléstias, os locais e períodos 
de tratamento e/ou internação, bem como a situação atual do citado quadro de saúde:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

24. Você possui ou já possuiu tatuagem? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas, relatando sobre os 
seguintes quesitos:
A. Quais partes do seu corpo são/eram tatuadas? ___________________________________________________________________
B. Quais desenhos, símbolos ou dizeres você possui/possuía tatuado? __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
C. Qual o signifi cado de suas tatuagens? __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
D. O que motivou fazer e/ou remover as tatuagens? _________________________________________________________________
E. Em qual estabelecimento você realizou e/ou removeu as tatuagens (nome e localização)? ________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

25. Você já foi internado em algum hospital? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas, relatando qual foi o 
motivo (acidentes, doenças etc.), a data e período de internação, bem como o local (hospital) de internação e/ou tratamento:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

26. Você já desmaiou alguma vez? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas, relatando sobre o que 
aconteceu:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

27. Você já fez ou faz uso de bebidas alcoólicas? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas, relatando 
sobre os seguintes quesitos:
A. Quais tipos de bebidas alcoólicas você consome? _________________________________________________________________
B. Com que frequência você bebe? _______________________________________________________________________________
C. Quais locais você costuma beber e com quem? ___________________________________________________________________

28. Você fuma ou já fumou? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas, relatando sobre o seu uso de 
cigarro:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

29. Você já fez ou faz uso de substância entorpecente ilícita (drogas) ou já experimentou alguma vez? Resposta: _____________________. Em caso 
positivo, forneça informações detalhadas, relatando sobre os seguintes quesitos:
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OFICIAIS

A. Qual(is) tipo(s) de droga(s) que você utilizou/utiliza? _______________________________________________________________
B. Já há quanto tempo você faz uso ou por quanto tempo você utilizou droga? ____________________________________________
C. Qual(is) a(s) maneiras(s) que você fez/faz uso de droga? ___________________________________________________________
D. Você fazia uso ou somente experimentou drogas? ________________________________________________________________
E. Quando você experimentou ou fez uso de drogas? ________________________________________________________________
F. Qual local (estabelecimento) que você usou droga? _______________________________________________________________
G. Com quem você fez uso de droga? (cite nome, se possível completo, apelido e seu endereço) _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________
H. De quem, onde e quando você adquiriu/comprou a droga? _________________________________________________________
I. Quanto você pagou pela droga? _______________________________________________________________________________
J. Quais os efeitos que você sentiu com o uso da droga? _____________________________________________________________

30. Alguém de sua família (pai, mãe, irmãos e outros parentes com quem você se relaciona com frequência) já fez ou faz uso de substância entorpecente 
ilícita (drogas)? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

31. Você conhece alguém, possuiu algum amigo, ou se relacionou/relaciona afetivamente com alguém que fez ou faz uso de substância entorpecente ilícita 
(drogas)? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas, relatando sobre os seguintes quesitos:
A. Nome da(s) pessoa(s): _____________________________________________________________________________________
B. Grau de amizade ou de relacionamento com aquela (s) pessoa (s): __________________________________________________
C. Período de amizade ou de relacionamento com aquela(s) pessoa(s): _________________________________________________
D. Endereço completo de moradia da(s) pessoa(s): _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
E. Qualquer outro nome e/ou apelido pelo qual a pessoa é ou era conhecida: ____________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________

32. Você conhece alguém, possuiu algum amigo, ou se relaciona/relacionou afetivamente com alguém que possui antecedentes criminais? Resposta: 
_____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas, relatando sobre os seguintes quesitos:
A. Nome da(s) pessoa(s): _____________________________________________________________________________________
B. Grau de amizade ou de relacionamento com aquela (s) pessoa (s): __________________________________________________
C. Período de amizade ou de relacionamento com aquela(s) pessoa(s): _________________________________________________
D. Endereço completo de moradia da(s) pessoa(s): _________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________
E. Qualquer outro nome e/ou apelido pelo qual a pessoa é ou era conhecida: ____________________________________________
F. Motivos que levaram o referido amigo a ser registrado criminalmente: ________________________________________________

33. Forneça as seguintes informações sobre 4 (quatro) pessoas, que NÃO sejam parentes ou ex-empregadores, que possam testemunhar a seu favor:
Testemunha 1: Nome: ___________________________________________________________________________________________
Idade: __________ Natural de: ____________________________________________________________________ Estado: __________
CPF Nº: ____________________________ RG Nº: _________________________ Há quanto tempo se conhecem? _________________
Endereço Residencial: ______________________________________________________________________________ Nº: __________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ______________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: _____________________________________________ Estado: _________
Profi ssão: ______________________________________________________________________________________________________
Endereço Comercial: _______________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ______________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: _____________________________________________ Estado: _________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: _______________________________________________________________

Testemunha 2: Nome: ___________________________________________________________________________________________
Idade: __________ Natural de: ____________________________________________________________________ Estado: __________
CPF Nº: ____________________________ RG Nº: _________________________ Há quanto tempo se conhecem? _________________
Endereço Residencial: ______________________________________________________________________________ Nº: __________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ______________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: _____________________________________________ Estado: _________
Profi ssão: ______________________________________________________________________________________________________
Endereço Comercial: _______________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ______________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: _____________________________________________ Estado: _________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: _______________________________________________________________

Testemunha 3: Nome: ___________________________________________________________________________________________
Idade: __________ Natural de: ____________________________________________________________________ Estado: __________
CPF Nº: ____________________________ RG Nº: _________________________ Há quanto tempo se conhecem? _________________
Endereço Residencial: ______________________________________________________________________________ Nº: __________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ______________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: _____________________________________________ Estado: _________
Profi ssão: ______________________________________________________________________________________________________
Endereço Comercial: _______________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ______________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: _____________________________________________ Estado: _________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: _______________________________________________________________

Testemunha 4: Nome: ___________________________________________________________________________________________
Idade: __________ Natural de: ____________________________________________________________________ Estado: __________
CPF Nº: ____________________________ RG Nº: _________________________ Há quanto tempo se conhecem? _________________
Endereço Residencial: ______________________________________________________________________________ Nº: __________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ______________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: _____________________________________________ Estado: _________
Profi ssão: ______________________________________________________________________________________________________
Endereço Comercial: _______________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ______________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: _____________________________________________ Estado: _________
Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele é conhecido: _______________________________________________________________
34. Se você possuir ou se já possuiu parentes e/ou amigos pessoais nas Forças Armadas, Polícia Federal, Policia Militar, Bombeiros, Guarda Municipal, 
Polícia Civil ou Polícia Técnico-Científi ca, preste as seguintes informações sobre eles:
A. Nome: ______________________________________________________________________________________________________
CPF Nº: ________________________________ RG Nº: _____________________________ Grau de parentesco: ________________
Se amigo, há quanto tempo de conhecem? ___________________ Cargo, Posto ou Graduação: ______________________________
Instituição em que trabalha: _____________________________________________________________________________________
Unidade em que serve: _________________________________________________________________________________________
Função que exerce: __________________________________ Situação (ativo, aposentado, exonerado, demitido): ________________

B. Nome: ______________________________________________________________________________________________________
CPF Nº: ________________________________ RG Nº: _____________________________ Grau de parentesco: ________________
Se amigo, há quanto tempo de conhecem? ___________________ Cargo, Posto ou Graduação: ______________________________
Instituição em que trabalha: _____________________________________________________________________________________
Unidade em que serve: _________________________________________________________________________________________
Função que exerce: __________________________________ Situação (ativo, aposentado, exonerado, demitido): ________________

C. Nome: ______________________________________________________________________________________________________
CPF Nº: ________________________________ RG Nº: _____________________________ Grau de parentesco: ________________
Se amigo, há quanto tempo de conhecem? ___________________ Cargo, Posto ou Graduação: ______________________________
Instituição em que trabalha: _____________________________________________________________________________________
Unidade em que serve: _________________________________________________________________________________________
Função que exerce: __________________________________ Situação (ativo, aposentado, exonerado, demitido): ________________

35. Você possui algum inimigo ou pessoa declaradamente desafeta ou com quem teve alguma desavença que seja de seu 
convívio familiar, social ou profi ssional ou residente do município de Mairiporã. Resposta: _____________________. Em 
caso positivo, forneça os dados da pessoa (nome, endereço, telefone) e informações detalhadas, relatando sobre o fato 
motivador:______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

36. O que você costuma fazer ou gosta de estar fazendo em suas horas de folga? ___________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

37. Quais são seus costumes e locais que por hábito tem frequentado?
A. Durante a semana (de segunda-feira a sexta-feira): ________________________________________________________________
B. Durante o fi nal de semana e feriados: ___________________________________________________________________________

38. Você é ou já foi sócio de algum clube/associação desportiva? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas:
Quantos? _____________________ Nome do Clube: ___________________________________________________________________
Período em que foi sócio: de ________/________/________________ a ________/________/________________
Endereço: _______________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ______________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: _____________________________________________ Estado: _________
Ponto de referência (Batalhão PM da área): ___________________________________________________________________________
Quais as atividades que você pratica(va) no Clube? _____________________________________________________________________
Chegou a sofrer alguma notifi cação ou punição pela Diretoria do Clube em razão do cometimento de alguma conduta de indisciplina? Resposta: 
_____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

39. Você pertence ou já pertenceu a qualquer sindicato ou outra associação de classe? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça 
informações detalhadas: Quantas? _____________________
A. Nome da Entidade: _________________________________________________________________________________________
Período de fi liação: de ________/________/________________ a ________/________/________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________ Nº: __________
Complemento: _____________________________________________________ CEP: ___________________________________
Bairro: __________________________________ Cidade: __________________________________________ Estado: _________
Ponto de referência (Batalhão PM da área): ______________________________________________________________________
Você desempenhava alguma atividade na Entidade ou chegou a sofrer alguma notifi cação ou punição pela Diretoria em razão do cometimento de alguma 
conduta de indisciplina? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas: _____________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

B. Nome da Entidade: _________________________________________________________________________________________
Período de fi liação: de ________/________/________________ a ________/________/________________
Endereço: ___________________________________________________________________________________ Nº: __________
Complemento: _____________________________________________________ CEP: ___________________________________
Bairro: __________________________________ Cidade: __________________________________________ Estado: _________
Ponto de referência (Batalhão PM da área): ______________________________________________________________________
Você desempenhava alguma atividade na Entidade ou chegou a sofrer alguma notifi cação ou punição pela Diretoria em razão do cometimento de alguma 
conduta de indisciplina? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas: _____________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

40. Você é ou já foi fi liado a algum partido político? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas: Quantos 
partidos? _____________________
Nome do Partido: ________________________________________________________________________________________________
Período de fi liação: de ________/________/________________ a ________/________/________________
Endereço: _______________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _______________________________________________________ CEP: ______________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: _____________________________________________ Estado: _________
Ponto de referência (Batalhão PM da área): ___________________________________________________________________________
Qual o motivo da fi liação (e da desfi liação, se for o caso) partidária? ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Você desempenhava alguma atividade no Partido ou chegou a sofrer alguma notifi cação ou punição pela Diretoria em razão do cometimento de alguma 
conduta de indisciplina? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

PARTE E – INFORMAÇÕES JUDICIAIS E POLICIAIS

41. Você já fez ou faz parte de algum Processo na Justiça, seja na condição de autor, indiciado, réu, testemunha ou até mesmo como vítima? Resposta: 
_____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas:
A. Justiça Civil?    ( ) SIM  ( ) NÃO
B. Justiça Trabalhista?    ( ) SIM  ( ) NÃO
C. Justiça Criminal?    ( ) SIM  ( ) NÃO
D. Justiça Militar?    ( ) SIM  ( ) NÃO
E. Vara da Infância e Juventude?  ( ) SIM  ( ) NÃO
F. Juizado Especial Criminal?   ( ) SIM  ( ) NÃO

A. Tipo do Processo: __________________________________________________________________________________________
Condição (Indiciado, réu, vítima ou testemunha): ____________________________ Data do fato: _______/________/___________
Número e ano do Processo: __________________________________________________________________________________
Bairro: __________________________________ Cidade: __________________________________________ Estado: _________
Fórum: _______________________________________________________________ Vara: _______________________________
Solução ou pena aplicada: ___________________________________________________________________________________
Relate detalhadamente o fato ocorrido (motivo do Processo): ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

B. Tipo do Processo: __________________________________________________________________________________________
Condição (Indiciado, réu, vítima ou testemunha): ____________________________ Data do fato: _______/________/___________
Número e ano do Processo: __________________________________________________________________________________
Bairro: __________________________________ Cidade: __________________________________________ Estado: _________
Fórum: _______________________________________________________________ Vara: _______________________________
Solução ou pena aplicada: ___________________________________________________________________________________
Relate detalhadamente o fato ocorrido (motivo do Processo): ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

C. Tipo do Processo: __________________________________________________________________________________________
Condição (Indiciado, réu, vítima ou testemunha): ____________________________ Data do fato: _______/________/___________
Número e ano do Processo: __________________________________________________________________________________
Bairro: __________________________________ Cidade: __________________________________________ Estado: _________
Fórum: _______________________________________________________________ Vara: _______________________________
Solução ou pena aplicada: ___________________________________________________________________________________
Relate detalhadamente o fato ocorrido (motivo do Processo): ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

D. Tipo do Processo: __________________________________________________________________________________________
Condição (Indiciado, réu, vítima ou testemunha): ____________________________ Data do fato: _______/________/___________
Número e ano do Processo: __________________________________________________________________________________
Bairro: __________________________________ Cidade: __________________________________________ Estado: _________
Fórum: _______________________________________________________________ Vara: _______________________________
Solução ou pena aplicada: ___________________________________________________________________________________
Relate detalhadamente o fato ocorrido (motivo do Processo): ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

E. Tipo do Processo: __________________________________________________________________________________________
Condição (Indiciado, réu, vítima ou testemunha): ____________________________ Data do fato: _______/________/___________
Número e ano do Processo: __________________________________________________________________________________
Bairro: __________________________________ Cidade: __________________________________________ Estado: _________
Fórum: _______________________________________________________________ Vara: _______________________________
Solução ou pena aplicada: ___________________________________________________________________________________
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Relate detalhadamente o fato ocorrido (motivo do Processo): ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

42. Você já esteve envolvido em ocorrência policial? (Informe qualquer tipo de ocorrência, seja quando você era criança, adolescente ou adulto, seja na 
condição de autor, indiciado, réu, testemunha ou até mesmo como vítima). Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações 
detalhadas:
A. Data do fato: _______/________/___________
Delegacia de Polícia ou Quartel para onde você foi conduzido: _______________________________________________________
Número do registro policial (Boletim de Ocorrência ou outro documento) elaborado: ______________________________________
Qual a condição em que você fi gurou na ocorrência (Indiciado, réu, vítima, testemunha etc): _______________________________
Solução ou pena aplicada: ___________________________________________________________________________________
Relate detalhadamente o fato ocorrido (motivo da ocorrência): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

B. Data do fato: _______/________/___________
Delegacia de Polícia ou Quartel para onde você foi conduzido: _______________________________________________________
Número do registro policial (Boletim de Ocorrência ou outro documento) elaborado: ______________________________________
Qual a condição em que você fi gurou na ocorrência (Indiciado, réu, vítima, testemunha etc): _______________________________
Solução ou pena aplicada: ___________________________________________________________________________________
Relate detalhadamente o fato ocorrido (motivo da ocorrência): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

C. Data do fato: _______/________/___________
Delegacia de Polícia ou Quartel para onde você foi conduzido: _______________________________________________________
Número do registro policial (Boletim de Ocorrência ou outro documento) elaborado: ______________________________________
Qual a condição em que você fi gurou na ocorrência (Indiciado, réu, vítima, testemunha etc): _______________________________
Solução ou pena aplicada: ___________________________________________________________________________________
Relate detalhadamente o fato ocorrido (motivo da ocorrência): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

D. Data do fato: _______/________/___________
Delegacia de Polícia ou Quartel para onde você foi conduzido: _______________________________________________________
Número do registro policial (Boletim de Ocorrência ou outro documento) elaborado: ______________________________________
Qual a condição em que você fi gurou na ocorrência (Indiciado, réu, vítima, testemunha etc): _______________________________
Solução ou pena aplicada: ___________________________________________________________________________________
Relate detalhadamente o fato ocorrido (motivo da ocorrência): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

E. Data do fato: _______/________/___________
Delegacia de Polícia ou Quartel para onde você foi conduzido: _______________________________________________________
Número do registro policial (Boletim de Ocorrência ou outro documento) elaborado: ______________________________________
Qual a condição em que você fi gurou na ocorrência (Indiciado, réu, vítima, testemunha etc): _______________________________
Solução ou pena aplicada: ___________________________________________________________________________________
Relate detalhadamente o fato ocorrido (motivo da ocorrência): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

43. Você já esteve envolvido em ou Investigação Preliminar (IP), Sindicância, Procedimento Disciplinar (PD), Processo Administrativo ou Inquérito (ATENÇÃO 
ESTE ITEM É DE PREENCHIMENTO PARA QUEM JÁ FOI OU É FUNCIONÁRIO PÚBLICO)? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça 
informações detalhadas:
A. Data do fato: _______/________/___________
Número do Procedimento instaurado: ___________________________________________________________________________
Qual a condição em que você fi gurou no Procedimento (Indiciado, réu, vítima, testemunha etc.)? ____________________________
Qual a Solução aplicada ao fi nal do Procedimento? ________________________________________________________________

Relate detalhadamente o fato ocorrido (motivo do Procedimento): ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

B. Data do fato: _______/________/___________
w

PARTE F – INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

48. Relacione, a partir das datas mais antigas, todos os lugares em que você esteve empregado, até o atual, registrado ou não, bem como os por conta 
própria e serviços informais (“bicos”). NÃO DEIXE DE DECLARAR NENHUM EMPREGO. Informe os endereços por completo. Informe também os períodos 
(datas) de inatividade entre cada emprego. ATENÇÃO: Caso você tenha trabalhado em empresa terceirizada, informe o endereço do escritório desta mesma 
empresa e também o endereço do local onde você prestou serviços para a empresa que o contratou:
A. Empresa: _____________________________________________________________CNPJ: ______________________________
(      )Sede Matriz ou (      ) Instalação fi lial? Período em que trabalhou: ______/______/__________ a ______/______/__________
Endereço: ___________________________________________________________________________________ Nº: __________
Complemento: ______________________________________________________ CEP: __________________________________
Bairro: ___________________________________ Cidade: _________________________________________ Estado: _________
Ponto de referência (Batalhão PM da área): ______________________________________________________________________
Função que desempenhava: ________________________________________________ Salário (R$): _______________________
Departamento ou Seção em que trabalhava: _____________________________________________________________________
Encarregado ou Chefe direto (nome): ___________________________________________________________________________
Punições sofridas: __________________________________________________________________________________________
Motivo da demissão: ________________________________________________________________________________________
Período em que trabalhou: ________/________/______________ a ________/________/______________
O que fez durante este período em que esteve desempregado? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

B. Empresa: _____________________________________________________________CNPJ: ______________________________
(      )Sede Matriz ou (      ) Instalação fi lial? Período em que trabalhou: ______/______/__________ a ______/______/__________
Endereço: ___________________________________________________________________________________ Nº: __________
Complemento: ______________________________________________________ CEP: __________________________________
Bairro: ___________________________________ Cidade: _________________________________________ Estado: _________
Ponto de referência (Batalhão PM da área): ______________________________________________________________________
Função que desempenhava: ________________________________________________ Salário (R$): _______________________
Departamento ou Seção em que trabalhava: _____________________________________________________________________
Encarregado ou Chefe direto (nome): ___________________________________________________________________________
Punições sofridas: __________________________________________________________________________________________
Motivo da demissão: ________________________________________________________________________________________
Período em que trabalhou: ________/________/______________ a ________/________/______________
O que fez durante este período em que esteve desempregado? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

49. Você procurou anteriormente ingressar em algum outro emprego público? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações 
detalhadas, relatando sobre os seguintes quesitos:
A. Qual foi a Instituição e o cargo pretendido? ______________________________________________________________________
B. Quantas vezes você tentou ingressar? __________________________________________________________________________
C. Qual foi o ano e o local do concurso (cidade/Estado)? ______________________________________________________________
D. Qual foi o resultado que você obteve nos exames prestados? ________________________________________________________
E. Se reprovado, qual foi o motivo e a etapa do concurso em que você foi reprovado? _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

50. Preste as seguintes informações a respeito de seu Serviço Militar Obrigatório:
Unidade em que você serviu: __________________________________________ Cia: __________________ Pel: __________________
Período em que serviu: de ________/________/______________ a ________/________/______________
Endereço: _______________________________________________________________________________________ Nº: ___________
Complemento: _____________________________________________________________ CEP: ________________________________
Bairro: ____________________________________ Cidade: _____________________________________________ Estado: _________
Ponto de referência (Batalhão PM da área): ___________________________________________________________________________
Função que desempenhava: _______________________________________________________________________________________
Relacione TODAS as punições sofridas e os seus motivos, inclusive aquelas punições que são do seu conhecimento e que por ventura, talvez não constem 

registradas nos seus assentamentos de registro militar:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Qual foi o motivo da baixa? ________________________________________________________________________________________

PARTE G – INFORMAÇÕES ESCOLARES

51. Informe a seguir, os estabelecimentos de ensino onde você cursou os Ensinos Fundamental, Médio, Técnico, Superior e de Pós-Graduação (se houver):
A. Nome da Escola: ___________________________________________________________________________________________
Curso realizado: ____________________________________________________________________________________________
(      ) Presencial ou (      ) EAD? Séries/Semestres que você cursou: __________________________________________________
Caso seja EAD, por qual razão você optou por este tipo de ensino/formação? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Período (meses/anos) que você cursou: de ________/________/______________ a ________/________/______________
Endereço: ___________________________________________________________________________________ Nº: __________
Complemento: ______________________________________________________ CEP: __________________________________
Bairro: ___________________________________ Cidade: _________________________________________ Estado: _________
Ponto de referência (Batalhão PM da área): ______________________________________________________________________

B. Nome da Escola: ___________________________________________________________________________________________
Curso realizado: ____________________________________________________________________________________________
(      ) Presencial ou (      ) EAD? Séries/Semestres que você cursou: __________________________________________________
Caso seja EAD, por qual razão você optou por este tipo de ensino/formação? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Período (meses/anos) que você cursou: de ________/________/______________ a ________/________/______________
Endereço: ___________________________________________________________________________________ Nº: __________
Complemento: ______________________________________________________ CEP: __________________________________
Bairro: ___________________________________ Cidade: _________________________________________ Estado: _________
Ponto de referência (Batalhão PM da área): ______________________________________________________________________

C. Nome da Escola: ___________________________________________________________________________________________
Curso realizado: ____________________________________________________________________________________________
(      ) Presencial ou (      ) EAD? Séries/Semestres que você cursou: __________________________________________________

Caso seja EAD, por qual razão você optou por este tipo de ensino/formação? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Período (meses/anos) que você cursou: de ________/________/______________ a ________/________/______________
Endereço: ___________________________________________________________________________________ Nº: __________
Complemento: ______________________________________________________ CEP: __________________________________
Bairro: ___________________________________ Cidade: _________________________________________ Estado: _________
Ponto de referência (Batalhão PM da área): ______________________________________________________________________
52. Caso você tenha sofrido alguma punição escolar (advertência, suspensão, expulsão etc.) em qualquer estabelecimento de ensino, descreva com 
detalhes: A data da punição, a sanção aplicada e o fato que causou a punição escolar:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

PARTE H – INFORMAÇÕES ECONÔMICAS

53. Está com o nome registrado em algum órgão ou entidade de controle e proteção ao crédito fi nanceiro (SCPC, SERASA etc.)? Possui cheques devolvidos, 
títulos protestados, prestações ou dívidas em atraso? Resposta: _____________________. Em caso positivo, informe detalhadas, relatando sobre os 
seguintes quesitos:
A. Valor da(s) dívida(s): ________________________________________________________________________________________
B. Data em que as compras foram realizadas: ______________________________________________________________________
C. Data em que você deixou de pagar a(s) dívida(s): _________________________________________________________________
D. Nome da(s) Instituição(ões) credora(s) da(s) sua(s) dívida(s): ________________________________________________________
E. MOTIVOS pelos quais você não pagou a(s) dívida(s), tornando-o inadimplente: __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
54. Você possui ou já possuiu em seu nome, a propriedade de algum bem imóvel? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça 
informações detalhadas, relatando sobre os seguintes quesitos:
A. Qual tipo de imóvel? ________________________________________________________________________________________
B. Qual tamanho do imóvel (metragem geral)? ______________________________________________________________________
C. Qual valor de mercado em que está avaliado o imóvel? _____________________________________________________________
55. Você possui ou já possuiu em seu nome, alguma atividade empresarial, seja na condição de proprietário ou sócio? Resposta: _____________________. 
Em caso positivo, forneça informações detalhadas, relatando sobre os seguintes quesitos:
A. Qual tipo de atividade empresarial realizada? _____________________________________________________________________
B. Qual nível/grau de sua participação na constituição da empresa? _____________________________________________________
C. Informe os dados de identifi cação da empresa (Nome, CNPJ, endereço, sócios, data do contrato etc) ________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

PARTE I – INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO

56. Você possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão Para Dirigir (PPD)? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça 
informações detalhadas, relatando sobre os seguintes quesitos:
A. Número da CNH ou da PPD: __________________________________ B. Número do Registro: ____________________________
C. Data de expedição: ______/______/__________ D. Categoria: ________________ E. Local da expedição: ___________________
F. Sua CNH ou PPD possui pontuação por multas? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações detalhadas sobre as 
infrações cometidas, bem como aquelas que foram registradas em seu nome, ainda que você não estivesse conduzindo o veículo, porém, trata-se de um 
carro (ou moto) registrado em seu nome:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

57. Você já teve alguma vez a CNH ou PPD apreendida, suspensa ou cassada? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça 
informações detalhadas sobre os motivos: 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

58. Você já esteve envolvido em acidente de trânsito ao dirigir veículo? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações 
detalhadas sobre o (s) acidente (s): 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

59. Você possui veículo (s) em seu nome e que esteja na sua posse? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações sobre 
cada veículo, relatando os seguintes quesitos:
VEÍCULO 1:
A. Placa: __________________ B. Marca / Ano / Modelo: _________________________________________ C. Cor:______________
D. Seguro Obrigatório, Licenciamento Anual e o IPVA estão todos pagos? Resposta: _____________________. Em caso negativo, forneça informações 
sobre os motivos: ____________________________________________________________________________
E. Neste veículo, há multas com pagamento pendente? Resposta: _____________________. Em caso positivo, informe os motivos: 
_________________________________________________________________________________________________________
F. Você dirige este veículo? Resposta: _____________________. Em caso negativo, informe quem dirige e o motivo: _____________
_________________________________________________________________________________________________________

VEÍCULO 2:
A. Placa: __________________ B. Marca / Ano / Modelo: _________________________________________ C. Cor:______________
D. Seguro Obrigatório, Licenciamento Anual e o IPVA estão todos pagos? Resposta: _____________________. Em caso negativo, forneça informações 
sobre os motivos: __________________________________________________________________________
E. Neste veículo, há multas com pagamento pendente? Resposta: _____________________. Em caso positivo, informe os motivos: 
_________________________________________________________________________________________________________
F. Você dirige este veículo? Resposta: _____________________. Em caso negativo, informe quem dirige e o motivo: _____________
_________________________________________________________________________________________________________

60. Você possui veículo(s) em seu nome e que NÃO esteja na sua posse? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações 
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sobre cada veículo, relatando os seguintes quesitos:
VEÍCULO 1:
A. Placa: __________________ B. Marca / Ano / Modelo: _________________________________________ C. Cor:______________
D. Seguro Obrigatório, Licenciamento Anual e o IPVA estão todos pagos? Resposta: _____________________. Em caso negativo, forneça informações 
sobre os motivos: __________________________________________________________________________
E. Neste veículo, há multas com pagamento pendente? Resposta: _____________________. Em caso positivo, informe os motivos: 
_________________________________________________________________________________________________________
F. Você dirige este veículo? Resposta: _____________________. Em caso negativo, informe quem dirige e o motivo: _____________
_________________________________________________________________________________________________________
G. Qual o nome do proprietário: ________________________________________________________________________________
H. Qual o seu grau de parentesco ou amizade: ______________________________________________________________________
VEÍCULO 2:
A. Placa: __________________ B. Marca / Ano / Modelo: _________________________________________ C. Cor:______________
D. Seguro Obrigatório, Licenciamento Anual e o IPVA estão todos pagos? Resposta: _____________________. Em caso negativo, forneça informações 
sobre os motivos: __________________________________________________________________________
E. Neste veículo, há multas com pagamento pendente? Resposta: _____________________. Em caso positivo, informe os motivos: 
_________________________________________________________________________________________________________
F. Você dirige este veículo? Resposta: _____________________. Em caso negativo, informe quem dirige e o motivo: _____________
_________________________________________________________________________________________________________
G. Qual o nome do proprietário: ________________________________________________________________________________
H. Qual o seu grau de parentesco ou amizade: ______________________________________________________________________

61. Você tem a posse de veículo(s) que não está(ão) em seu nome? Resposta: _____________________. Em caso positivo, forneça informações sobre 
cada veículo, relatando os seguintes quesitos:
VEÍCULO 1:
A. Placa: __________________ B. Marca / Ano / Modelo: _________________________________________ C. Cor:______________
D. Seguro Obrigatório, Licenciamento Anual e o IPVA estão todos pagos? Resposta: _____________________. Em caso negativo, forneça informações 
sobre os motivos: __________________________________________________________________________
E. Neste veículo, há multas com pagamento pendente? Resposta: _____________________. Em caso positivo, informe os motivos: 
_________________________________________________________________________________________________________
F. Você dirige este veículo? Resposta: _____________________. Em caso negativo, informe quem dirige e o motivo: _____________
_________________________________________________________________________________________________________
G. Qual o nome do proprietário: ________________________________________________________________________________
H. Qual o seu grau de parentesco ou amizade: ______________________________________________________________________

VEÍCULO 2:
A. Placa: __________________ B. Marca / Ano / Modelo: _________________________________________ C. Cor:______________
D. Seguro Obrigatório, Licenciamento Anual e o IPVA estão todos pagos? Resposta: _____________________. Em caso negativo, forneça informações 
sobre os motivos: __________________________________________________________________________
E. Neste veículo, há multas com pagamento pendente? Resposta: _____________________. Em caso positivo, informe os motivos: 
_________________________________________________________________________________________________________
F. Você dirige este veículo? Resposta: _____________________. Em caso negativo, informe quem dirige e o motivo: _____________
_________________________________________________________________________________________________________
G. Qual o nome do proprietário: ________________________________________________________________________________
H. Qual o seu grau de parentesco ou amizade: ______________________________________________________________________

62. Anexe pontos de referência de sua residência (antigas e atual), assinalando ruas principais. Se necessário, anexe folhas suplementares.

63. “Informações Complementares”, (Declare aqui informações que julgar relevante sobre sua pessoa) ou se preferir, junte folhas para complementação e 
as anexe no Formulário.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL
ATENÇÃO: Deve ser apresentada toda a documentação original para conferência ou xerox autenticada.

A. 01 (uma) foto 5X7 cm colada na capa de cada via do Formulário da Avaliação de Conduta Social, datada e recente em até, no máximo, 06 (seis) meses. 
ATENÇÃO: Não será aceita fotografi a trajando uniformes militares, escolares, empresariais ou similares;
B. cópia reprográfi ca da cédula de identidade (RG) e do CPF; 
C. cópia reprográfi ca da Certidão de Nascimento ou Casamento;
D. Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado no qual tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos (http://
www2.ssp.sp.gov.br/atestado/novo/Atestado02.cfm); 
E. Certidão de Distribuições Criminais da comarca onde reside ou residiu. Se reside no Estado de São Paulo, dos últimos 05 (cinco) anos e se em outros 
estados, dos últimos 03 (três) anos; (https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do)
F. Certidão Negativa do Departamento de Polícia Federal (https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao).
G. No caso do candidato ser ou ter sido servidor público, deverá entregar a comprovação do motivo da demissão, dispensa ou exoneração, no caso de ex-
servidor civil ou militar das esferas Federal, Estadual ou Municipal, para verifi cação de eventuais impedimentos do exercício de função pública. 
H. cópia reprográfi ca da Certidão, expedida pelo órgão público em que estiver servindo, informando sua atual situação disciplinar ou comportamento; se 
responde ou se já respondeu a algum procedimento/processo administrativo; se responde ou se já respondeu a algum procedimento/ processo disciplinar, 
bem como punições sofridas, se houver. Esta documentação deve ser atendida somente por quem é servidor público ou militar;
I. cópia reprográfi ca do Certifi cado de Dispensa de Incorporação (CDI). Esta documentação deve ser atendida somente para candidatos do sexo masculino;
J. cópia reprográfi ca do Diploma ou Certifi cado e do Histórico Escolar do Ensino Médio ou grau equivalente, expedido por estabelecimento de ensino público 
ou particular, devidamente reconhecido pela legislação vigente.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA QUEM SERVIU AS FORÇAS ARMADAS:
A. 01 (uma) cópia reprográfi ca do Certifi cado de Reservista;
B. 01 (uma) cópia reprográfi ca da Declaração de Comportamento ou do Diploma de Honra ao Mérito.

TERMO DE CIÊNCIA, DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, DA REPUTAÇÃO E DA IDONEIDADE
DECLARO, na condição de candidato a ingresso na Guarda Civil Municipal de Mairiporã, ESTAR CIENTE que a presente documentação é constituída de dados 
e informações sigilosas, cuja preservação e restrição de acesso devem ser rigorosamente cumpridas pela própria Administração deste Concurso, uma vez 
que além do sigilo instituído, os dados, informações e documentos apresentados estão identifi cados como INFORMAÇÕES PESSOAIS, conforme defi ne o 
inciso IV, do artigo 4º da Lei Federal 12.527, de 18NOV11; inciso XIV do artigo 3º e inciso II do artigo 27, todos estes do Decreto Estadual n.º 58.052, de 
16MAI12, dispositivos legais instituídos para a devida proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem deste próprio candidato.
ESTOU CIENTE sobre todas as orientações descritas, bem como li e respondi pessoalmente todas as questões contidas no presente Formulário, bem como 
AUTORIZO que seja procedida a necessária averiguação sobre a minha vida pregressa e atual, nos aspectos de minha conduta escolar, profi ssional, ético-
social e moral, isentando de qualquer responsabilidade as pessoas, empresas e estabelecimentos de ensino que prestarem informações sobre minha pessoa 
à Instituição (GCMM), a quem caberá resguardar o SIGILO DA FONTE dos dados, informações e documentos que instruírem a pesquisa sobre meu histórico 
de conduta e perfi l ético-social e moral durante a Etapa da Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade, que compõe o processo seletivo do 
presente certame concursal, em cumprimento ao que está determinado, principalmente, nos incisos X e XXXIII do artigo 5º e inciso II, do parágrafo 3.º, do 
artigo 37, tudo da Constituição Federal do Brasil 
ESTOU CIENTE que após a entrega do meu Formulário da Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade para a Comissão do Concurso, caso 
ocorra QUALQUER alteração do meu endereço de moradia, envolvimento de minha pessoa em ocorrência policial de qualquer natureza (seja na condição de 
autor, indiciado, réu, testemunha ou até mesmo como vítima), tratamento de saúde grave que eu seja submetido, internação hospitalar, punição disciplinar 
no trabalho e/ou em ambiente escolar, acidente de trânsito, suspensão ou cassação de minha CNH, inclusão de um nome no SCPC e/ou SERASA, DEVEREI 
INFORMAR por escrito à Investigação Social da Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Mairiporã e anexar uma cópia, nos casos em que houver, do 
registro policial elaborado na ocorrência da qual venha participar. Tenho o conheci- mento de que o não atendimento a qualquer uma das exigências 
descritas, poderá determinar a minha reprovação no concurso.

Mairiporã, ________ de ___________________ de 2019.

______________________________________________________________
Nome do(a) Candidato(a)

______________________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

ANEXO II - RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A QUINTA FASE - INVESTIGAÇÃO SOCIAL

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 07/2018

CARGO: 701 -  GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MASCULINO
 INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO
 0296000052 ALEX SANDRO RODRIGO ALVES SATO 30749259x
 0296000102 ANSELMO FERREIRA RIBEIRO 1469569310
 0296000103 ANTHONY CARDOSO SILVA 394249574
 0296000110 ANTONIO HENRIQUE SOUZA SILVA 306664641
 0296000117 ANTONIO WILLIAN BEZERRA 481267116
 0296000159 CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ANDRADE SILVA 335448331
 0296000187 CLAUDINEI DOS SANTOS FERNANDES 412030755
 0296000210 CRISTIANO DE OLIVEIRA GUIMARAES 397673942
 0296000213 DANIEL AGUNSSO DE AQUINO 336893504
 0296000215 DANIEL APARECIDO REQUIENA BRANCO 440615847
 0296000231 DANILO DA SILVA VICENTE 300509170
 0296000270 DIEGO VICENTE DE SOUZA 485817871
 0296000275 DIOGO PAULINO FREITAS 40955862x 
 0296000279 DONIZETE JOSE BRITO NUNES 406676720
 0296000296 EDILSON DE SOUZA LIMA 23.185.759-7
 0296000314 EDUARDO DIOLINO LOPES NETO 489912825
 0296000317 EDUARDO MARCON NEVES 44237558
 0296000353 EVERTON APARECIDO JANUNZZI 43.395.221-0
 0296000369 FABIO DE OLIVEIRA 321671077
 0296000378 FABIO SOUZA SANTOS 44729865
 0296000382 FABRICIO SANTANA DE SOUSA 30899033x
 0296000438 FRANCISCO ADELIO ANDRADE SOUSA 495065924
 0296000440 FRANCISCO APARECIDO LOPES JUNIOR 464595514
 0296000461 GABRIEL NOGUEIRA BELIZÁRIO 368896110
 0296000469 GERCIO MUNHOZ DE SOUZA JUNIOR 327207310
 0296000502 GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA 531722478
 0296000529 ISAQUE PEREIRA DA COSTA 44482766-3
 0296000563 JEFFERSON ALVES PAZ 406676562
 0296000571 JEFFERSON NERIS SILVA 403373414
 0296000600 JOAQUIM AQUINO MIRANDA 44996517-X 
 0296000639 JOSÉ LEONARDO DA SILVA 440608879
 0296000641 JOSÉ MARCOS DA SILVA JÚNIOR 220687974
 0296000647 JOSE PEREIRA CAVALCANTE 40678081-X
 0296000669 JUNIOR MOREIRA SOARES 339832071
 0296000674 KALIL CAIRES FABRÍCIO 45639386
 0296000727 LUCAS FERREIRA GOUVEIA 57515580
 0296000781 MARCELO HENRIQUE DA SILVA 333933916
 0296000790 MARCO ANTÔNIO GONÇALVES DA CRUZ 36915468x
 0296000805 MARIO HENRIQUE DE SOUZA COSTA 432933578
 0296000865 NOEL DE MELO NEGROMONTE 320426051
 0296000894 PAULO JOSÉ LEITE LIMA 42003657x
 0296000910 PHILIPE PEREIRA MELO 440139661

CARGO: 701 -  GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MASCULINO (Continuação)
 INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO
 0296000930 RAFAEL NUNES LIMA 34735290x
 0296000957 RENAN BEZERRA HERMINIO 447770494
 0296000981 RICARDO MIRANDA GAMA 433953263
 0296000986 ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA 47.621.891-3
 0296001007 RODRIGO DO NASCIMENTO CRUZ 439599234
 0296001033 RONALDO ADRIANO BARBOSA 408153611
 0296001069 TADEU DE OLIVEIRA COSTA 478446032
 0296001082 TIAGO DA SILVA MARCIANO 437750462
 0296001120 VITOR CHAGAS MATIAS 649890607

CARGO: 702 -  GUARDA CIVIL MUNICIPAL - FEMININO
 INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO
 0296001192 ANA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO 429252602
 0296001223 DAIANA DINIZ DA SILVA 403670111
 0296001248 GABRIELA FERNANDES DOS SANTOS SILVEIRA 498222470
 0296001317 PRISCILA BENTO DE LIMA BUENO DO PRADO 403845415

COMUNICADO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

QUARTA FASE – TESTE DE CONDICIONAMENTO FÍSICO
(Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico)

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 07/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público o 
Resultado Final da Quarta Fase – Teste de Condicionamento Físico (Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico) para os Cargos de 701 - Guarda 
Civil Municipal Masculino e 702 - Guarda Civil Municipal Feminino, referente ao Concurso Público – Edital nº 07/2018.
Não houve candidato habilitado na Quarta Fase - Teste de Condicionamento Físico (Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico) com reserva de 
vagas para Negros, Negras e Afrodescendentes (Decreto nº 8.506, de 02 de janeiro de 2018).
Informa que houve deferimento de recurso referente ao Resultado Provisório da Quarta Fase - Teste de Condicionamento Físico (Aferição de Altura e Teste 
de Condicionamento Físico) para o Cargo 701 - Guarda Civil Municipal Masculino, sendo o resultado reprocessado e alterado em conformidade com o 
que estabelece no Edital nº 07/2018:

NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO CARGO DEFERIMENTO

Júnior Moreira Soares 0296000669 339832071
Cargo 701 - Guarda Civil 

Municipal Masculino

Por erro material no processamento do resultado, 
candidato considerado APTO na Quarta Fase - Teste de 
Condicionamento Físico (Aferição de Altura e Teste de 

Condicionamento Físico).

Os demais recursos foram analisados pela Banca Examinadora e julgados improcedentes.
O resultado está disponível para consulta nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP 
(www.mairipora.sp.gov.br), a partir do dia 08 de junho de 2019, bem como divulgado neste comunicado.
A convocação para a QUINTA FASE – INVESTIGAÇÃO SOCIAL será publicada nos sites do INSTITUTO MAIS (www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ/SP (www.mairipora.sp.gov.br), bem como divulgado na Imprensa Ofi cial, na data prevista de 08 de junho de 2019. 
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Concurso Público nº 07/2018.
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se.

Mairiporã, 08 de junho de 2019
Antônio Shigueyuki Aiacyda

Prefeito

CONCURSO PÚBLICO - 07/2018

RESULTADO FINAL DA QUARTA FASE – TESTE DE CONDICIONAMENTO
(Aferição de Altura e Teste de Condicionamento Físico)

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO/POR CARGO
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CARGO: 701 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MASCULINO
 INSCRIÇÃO  NOME DOCUMENTO P.OBJ.  T. C.FÍSICO. CLAS.  SITUAÇÃO
 0296000052 ALEX SANDRO RODRIGO ALVES SATO 30749259x 67,50 APTO 1 HABILITADO
 0296000275 DIOGO PAULINO FREITAS 40955862x  65,00 APTO 2 HABILITADO
 0296000110 ANTONIO HENRIQUE SOUZA SILVA 306664641 65,00 APTO 3 HABILITADO
 0296000213 DANIEL AGUNSSO DE AQUINO 336893504 62,50 APTO 4 HABILITADO
 0296000382 FABRICIO SANTANA DE SOUSA 30899033x 60,00 APTO 5 HABILITADO
 0296000438 FRANCISCO ADELIO ANDRADE SOUSA 495065924 60,00 APTO 6 HABILITADO
 0296000571 JEFFERSON NERIS SILVA 403373414 60,00 APTO 7 HABILITADO
 0296000317 EDUARDO MARCON NEVES 44237558 60,00 APTO 8 HABILITADO
 0296000279 DONIZETE JOSE BRITO NUNES 406676720 60,00 APTO 9 HABILITADO
 0296000461 GABRIEL NOGUEIRA BELIZÁRIO 368896110 60,00 APTO 10 HABILITADO
 0296000930 RAFAEL NUNES LIMA 34735290x 57,50 APTO 11 HABILITADO
 0296000215 DANIEL APARECIDO REQUIENA BRANCO 440615847 57,50 APTO 12 HABILITADO
 0296000641 JOSÉ MARCOS DA SILVA JÚNIOR 220687974 57,50 APTO 13 HABILITADO
 0296000210 CRISTIANO DE OLIVEIRA GUIMARAES 397673942 57,50 APTO 14 HABILITADO
 0296001082 TIAGO DA SILVA MARCIANO 437750462 57,50 APTO 15 HABILITADO
 0296000600 JOAQUIM AQUINO MIRANDA 44996517-X  55,00 APTO 16 HABILITADO
 0296000805 MARIO HENRIQUE DE SOUZA COSTA 432933578 55,00 APTO 17 HABILITADO
 0296000563 JEFFERSON ALVES PAZ 406676562 55,00 APTO 18 HABILITADO
 0296000103 ANTHONY CARDOSO SILVA 394249574 55,00 APTO 19 HABILITADO
 0296000502 GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA 531722478 55,00 APTO 20 HABILITADO
 0296000639 JOSÉ LEONARDO DA SILVA 440608879 55,00 APTO 21 HABILITADO
 0296001033 RONALDO ADRIANO BARBOSA 408153611 55,00 APTO 22 HABILITADO
 0296000187 CLAUDINEI DOS SANTOS FERNANDES 412030755 55,00 APTO 23 HABILITADO
 0296000910 PHILIPE PEREIRA MELO 440139661 55,00 APTO 24 HABILITADO
 0296000378 FABIO SOUZA SANTOS 44729865 52,50 APTO 25 HABILITADO
 0296001069 TADEU DE OLIVEIRA COSTA 478446032 52,50 APTO 26 HABILITADO
 0296000159 CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE ANDRADE SILVA 335448331 52,50 APTO 27 HABILITADO
 0296001120 VITOR CHAGAS MATIAS 649890607 52,50 APTO 28 HABILITADO
 0296000369 FABIO DE OLIVEIRA 321671077 52,50 APTO 29 HABILITADO
 0296000469 GERCIO MUNHOZ DE SOUZA JUNIOR 327207310 52,50 APTO 30 HABILITADO
 0296000669 JUNIOR MOREIRA SOARES 339832071 52,50 APTO 31 HABILITADO
 0296000865 NOEL DE MELO NEGROMONTE 320426051 52,50 APTO 32 HABILITADO
 0296000957 RENAN BEZERRA HERMINIO 447770494 52,50 APTO 33 HABILITADO
 0296000231 DANILO DA SILVA VICENTE 300509170 52,50 APTO 34 HABILITADO
 0296000270 DIEGO VICENTE DE SOUZA 485817871 52,50 APTO 35 HABILITADO
 0296000529 ISAQUE PEREIRA DA COSTA 44482766-3 52,50 APTO 36 HABILITADO
 0296000440 FRANCISCO APARECIDO LOPES JUNIOR 464595514 50,00 APTO 37 HABILITADO
 0296000296 EDILSON DE SOUZA LIMA 23.185.759-7 50,00 APTO 38 HABILITADO
 0296001007 RODRIGO DO NASCIMENTO CRUZ 439599234 50,00 APTO 39 HABILITADO
 0296000790 MARCO ANTÔNIO GONÇALVES DA CRUZ 36915468x 50,00 APTO 40 HABILITADO
 0296000353 EVERTON APARECIDO JANUNZZI 43.395.221-0 50,00 APTO 41 HABILITADO

CARGO: 701 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MASCULINO (Continuação)
 INSCRIÇÃO  NOME DOCUMENTO P.OBJ.  T. C.FÍSICO. CLAS. SITUAÇÃO
 0296000727 LUCAS FERREIRA GOUVEIA 57515580 50,00 APTO 42 HABILITADO
 0296000102 ANSELMO FERREIRA RIBEIRO 1469569310 50,00 APTO 43 HABILITADO
 0296000986 ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA 47.621.891-3 50,00 APTO 44 HABILITADO
 0296000981 RICARDO MIRANDA GAMA 433953263 50,00 APTO 45 HABILITADO
 0296000647 JOSE PEREIRA CAVALCANTE 40678081-X 50,00 APTO 46 HABILITADO
 0296000781 MARCELO HENRIQUE DA SILVA 333933916 50,00 APTO 47 HABILITADO
 0296000894 PAULO JOSÉ LEITE LIMA 42003657x 50,00 APTO 48 HABILITADO
 0296000674 KALIL CAIRES FABRÍCIO 45639386 50,00 APTO 49 HABILITADO
 0296000314 EDUARDO DIOLINO LOPES NETO 489912825 50,00 APTO 50 HABILITADO
 0296000117 ANTONIO WILLIAN BEZERRA 481267116 50,00 APTO 51 HABILITADO
 
CARGO: 702 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - FEMININO
 INSCRIÇÃO  NOME DOCUMENTO P.OBJ.  T. C.FÍSICO. CLAS.  SITUAÇÃO
 0296001192 ANA CRISTINA ALVES DO NASCIMENTO 429252602 62,50 APTO 1 HABILITADO
 0296001317 PRISCILA BENTO DE LIMA BUENO DO PRADO 403845415 52,50 APTO 2 HABILITADO
 0296001248 GABRIELA FERNANDES DOS SANTOS SILVEIRA 498222470 52,50 APTO 3 HABILITADO
 0296001223 DAIANA DINIZ DA SILVA 403670111 50,00 APTO 4 HABILITADO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 053/2019, Processo 6509/2019. Tipo: Menor Preço (Menor Taxa Administrativa). Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de 
serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de veículos, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado 
com utilização de cartão magnético ou microprocessado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis no Estado de São Paulo, de 
forma a garantir a operacionalização da frota Municipal, destinados a atender às necessidades de todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Mairiporã/
SP. A sessão será aberta às 09:00 do dia 24 de Junho de 2019, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço 
Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital 065/2019 na integra poderá ser obtido a partir do dia 10/06/2019 
junto à Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8000 
ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

0DECRETO Nº 8.741, DE 05 DE JUNHO DE 2019

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar, autorizada pela Lei n° 3.798, de 20 de dezembro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento corrente, com fundamento na autorização contida no inciso III do art. 7 º da Lei n° 3798, de 20 de dezembro de 2018, 
um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.505.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinco mil reais), conforme programação constante do Anexo 
I deste Decreto.

Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente de:

I - anulação parcial das dotações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, no valor de R$ 2.505.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinco 
mil reais), constantes do Anexo II deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Tibiriçá, em 05 de junho de 2019

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA LEONÍLIA LEITE
 Prefeito Municipal Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização

 ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
 Secretária Municipal da Fazenda Diretora Administrativa

ANEXO 

ANEXO  I – SUPLEMENTAÇÃO

ANEXO  II – ANULAÇÃO

DECRETO Nº 8.742,  DE 05 DE JUNHO DE 2019

Regulamenta o art. 7º da Lei Complementar nº 414, de 20 de maio de 2019, discriminando as atribuições dos cargos de Estratégia 
e Saúde da Família, do quadro de provimento efetivo desta Prefeitura Municipal.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, usando de suas atribuições legais, DECRETA:
Art. 1º Ficam discriminadas as atribuições dos cargos de Estratégia e Saúde da Família, do quadro de provimento efetivo desta Prefeitura Municipal, 
conforme Anexo I.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Tibiriçá, em 05 de junho de 2019

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA LEONILIA LEITE
 Prefeito Municipal Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização

FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
Diretora Administrativa 

ANEXO I

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL- ESF

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Đ Planejam o trabalho técnico-odontológico em consultórios, previnem doença bucal participando de programas de promoção à 

saúde, projetos educativos e de orientação de higiene bucal. Confeccionam e reparam próteses dentárias humanas. Executam pro-
cedimentos odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos fi nanceiros e materiais. Mobilizam 
capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e 
procedimentos técnicos e de biossegurança.

DESCRIÇÃO DETALHADA
Đ Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, cultu-

rais, demográfi cas e epidemiológicas;

Đ  Identifi car os problemas de saúde e as situações de risco mais comuns aos qual aquela população está exposta; 

Đ Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e dos fatores que 
colocam em risco a saúde; executar, de acordo com a qualifi cação de cada profi ssional, os procedimentos de vigilância à saúde e 
de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida; 

Đ Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confi ança, de afeto e de respeito; 

Đ Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; 

Đ Resolver os problemas de saúde no nível de Atenção Básica;

Đ  Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra referência para os casos de maior 
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; 

Đ Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada;

Đ  Coordenar, participar ou organizar, ou todos, grupos de educação para a saúde; 

Đ Promover ações Inter setoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento 
conjunto dos problemas identifi cados; 

Đ Fomentar as participações populares, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania e de direito à saúde e as suas bases 
legais; 

Đ Incentivar a formação ou a participação ativas da comunidade, ou ambas, nos conselhos locais de saúde e no CMS; 

Đ Auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde;

Đ Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento local e 
protocolos de atenção à saúde; 

Đ Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 
instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho;

Đ  Auxiliar e instrumentar os profi ssionais nas intervenções clínicas; 

Đ Realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 

Đ Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de Saúde da Família, 
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

Đ Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; 
Processar fi lme radiográfi co; 

Đ Selecionar moldeiras; 

Đ Preparar modelos em gesso; 

Đ Manipular materiais de uso odontológico; 

Đ Participar da realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador. 

Đ Executar outras tarefas afi ns, compatíveis com as especifi cadas ou conforme necessidade do Município e determinação superior.

Đ  É dever do funcionário, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, bem como zelar pelo patrimônio e garantir a 
economia do material utilizado. 

Đ Realizar o Rodízio de unidades da ESF dependendo da necessidade do serviço. 

Đ Cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde. Par-
ticipar da implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e garantir a qualidade dos dados dos sistemas de 
informação vigentes no PEC e outros usados no município.

Đ Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área

ambr/S.A.T.M 

 
 

ANEXO  
 
 

ANEXO  I – SUPLEMENTAÇÃO 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                                     S U P L E M E N T A C A O                                                    | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.09.03| 3.1.90.00.00| 12 365 2003 - 2062| 02  | 04370 | GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |        1.600.000,00 | 
| 02.09.03| 3.1.90.00.00| 12 365 2003 - 2062| 02  | 04371 | GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |          160.000,00 | 
| 02.09.03| 3.1.91.00.00| 12 365 2003 - 2062| 02  | 04373 | GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |          150.000,00 | 
| 02.09.04| 3.1.90.00.00| 12 361 2004 - 2070| 02  | 04383 | GESTAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |          595.000,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

                                                                                               TOTAL  |        2.505.000,00 | 
                                                                                                       --------------------- 

ANEXO  II – ANULAÇÃO 
 

|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                      CLASSIFICACAO                      |                                                  |                     | 
|---------------------------------------------------------|               ESPECIFICACAO DA ACAO              |     VALOR LANCADO   | 
|   ORGAO |   ECONOMICA |     FUNCIONAL     |FONTE|DESPESA|                                                  |                     | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
|                                              A N U L A C A O   D E   D O T A C O E S                                             | 
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
| 02.09.04| 3.3.90.00.00| 12 361 2004 - 2080| 02  | 03885 | TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL       |        1.760.000,00 | 
| 02.09.03| 3.3.90.00.00| 12 365 2003 - 2068| 02  | 04425 | TRANSPORTE DE ALUNOS EDUCACAO INFANTIL           |          745.000,00 | 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
                                                                                                      TOTAL  |        2.505.000,00 | 
                                                                                                              --------------------- 
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ANEXO  II – ANULAÇÃO 
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   P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  M a i r i p o r ã

Ano X - Edição 815
S á b a d o ,  0 8  d e  j u n h o  d e  2 0 1 9 10 ATOS

OFICIAIS

REQUISITOS
Đ Ensino Médio.
Đ Curso técnico ou profi ssionalizante de Auxiliar em Saúde Bucal
Đ Registro profi ssional no Conselho Regional de Odontologia

JORNADA DE TRABALHO
Đ 40 horas semanais

CIRURGIÃO DENTISTA - ESF

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Đ Realizar diagnóstico, prevenção, tratamento e controle dos problemas de saúde bucal, bem como coordenar e/ou executar estudos, 

pesquisas e levantamentos de interesse das anomalias de cavidade oral e seus elementos, que interferem na saúde da população.

DESCRIÇÃO DETALHADA
Đ Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identifi cando grupos, famílias e indivíduos 

expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações 
a serem acompanhadas no planejamento local.

Đ Realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais 
espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), quando necessário. 

Đ Realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades 
e protocolos da gestão local. 

Đ Realizar visitas domiciliares, ações coletivas e palestras nos espaços comunitários.

Đ Garantir a integralidade da atenção por meio da realização de ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e curativas; e da 
garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde. 

Đ Realizar busca ativa e notifi cação de doenças e agravos de notifi cação compulsória e de outros agravos e situações de importância 
local.

Đ Realizar a escuta qualifi cada das necessidades dos usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e 
viabilizando o estabelecimento do vínculo.

Đ Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando esta necessita de atenção em 
outros serviços do sistema de saúde.

Đ Participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis.

Đ Promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle social. 

Đ Identifi car parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da 
Secretaria da Saúde. 

Đ Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação na Atenção Básica e nos sistemas de 
informação local.

Đ Participar das atividades de educação permanente. 

Đ Realizar outras ações e atividades a serem defi nidas de acordo com as prioridades locais.

Đ Realizar diagnóstico com a fi nalidade de obter o perfi l epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.

Đ Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias 
ambulatoriais. 

Đ Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específi cos, de acordo com 
planejamento local, com resolubilidade.

Đ Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização pelo acompa-
nhamento do usuário e o segmento do tratamento.

Đ Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.

Đ Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, 
buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.

Đ Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Saúde Bucal e 

Đ Agente Comunitário de Saúde. 

Đ Realizar supervisão técnica do Auxiliar de Saúde Bucal.

Đ Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

Đ Unidade da Saúde da Família.

Đ Comunicar imediatamente a chefi a qualquer tipo de acidente de trabalho.

Đ Participar da implantação do prontuário eletrônico do cidadão (PEC)

Đ Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

REQUISITOS
Đ Graduação Superior em Odontologia
Đ Registro profi ssional no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
Đ 40 horas semanais

ENFERMEIRO - ESF

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Đ Prestam assistência ao paciente; coordenam, planejam ações, auditam serviços de enfermagem e implementam ações para a 

promoção da saúde junto à comunidade. 

DESCRIÇÃO DETALHADA
Đ Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, culturais, 

demográfi cas e epidemiológicas;

Đ  Identifi car os problemas de saúde e as situações de risco mais comuns aos qual aquela população está exposta; 

Đ Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e dos fatores que colocam 
em risco a saúde; executar, de acordo com a qualifi cação de cada profi ssional, os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância 
epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida; 

Đ Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confi ança, de afeto e de respeito; 

Đ Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; 

Đ Resolver os problemas de saúde no nível de Atenção Básica;

Đ  Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra referência para os casos de maior com-
plexidade ou que necessitem de internação hospitalar; 

Đ Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada;

Đ  Coordenar, participar ou organizar, ou todos, grupos de educação para a saúde; 

Đ Promover ações Inter setoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento 
conjunto dos problemas identifi cados; 

Đ Fomentar as participações populares, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania e de direito à saúde e as suas bases 
legais; 

Đ Incentivar a formação ou a participação ativas da comunidade, ou ambas, nos conselhos locais de saúde e no CMS; 

Đ Auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde

Đ Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identifi cando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações 
a serem acompanhadas no planejamento local; 

Đ Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continuidade da assis-
tência prestada, acionando o serviço destinado para este fi m; 

Đ Realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares, reescrever/transcrever medicações, conforme protocolo, 
estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e das disposições legais da profi ssão; 

Đ Executar ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; 

Đ Executar assistência básicas e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no âmbito de sua competência; Realizar ações de 
saúde em diferentes ambientes, na Unidade de Saúde da Família, e quando necessário, no domicílio; 

Đ Realizar as atividades correspondentes às áreas prioritárias de intervenção na Atenção Básica, defi nidas nas NOAS/2001; 

Đ Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; 

Đ organizar e coordenar as criações de grupo de controle de patologias, como hipertenso, diabéticos, de saúde mental, e outros; 

Đ Realizar, com os profi ssionais da unidade de saúde, o diagnóstico e a defi nição do perfi l sócio econômico da comunidade, a des-
crição do perfi l o meio ambiente da área de abrangência, a realização do levantamento das condições de saneamento básico e do 
mapeamento da área de abrangência dos Agentes Comunitários de Saúde sob sua responsabilidade; 

Đ Supervisionar e coordenar as ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de Auxiliares de Enfermagem, com 
vistas ao desempenho de suas funções; 

Đ Coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar sistematicamente o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e equipe; 

Đ Coordenar a programação das visitas domiciliares a serem realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde; 

Đ Realizar busca ativa das doenças infecto contagiosas; 

Đ Outras ações e atividades a serem defi nidas de acordo com prioridades locais durante o desenvolvimento da Estratégia. 

Đ Executar outras tarefas afi ns, compatíveis com as especifi cadas ou conforme necessidade do Município e determinação superior. 

Đ Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, bem como zelar pelo patrimônio e garantir a economia do material utilizado.

Đ  Realizar o Rodízio de unidades da ESF dependendo da necessidade do serviço. 

Đ Cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde. 

Đ Participar da implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e garantir a qualidade dos dados dos sistemas de 
informação vigentes no PEC e outros usados no município. Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que possuam proble-
mas de saúde controlados/compensados e com difi culdade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, que 
necessitam de cuidados  com menor frequência e menor necessidade de recursos de saúde, e realizar o cuidado compartilhado 
com as equipes de atenção domiciliar nos demais casos;

Đ Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
Đ Graduação Superior em Enfermagem 
Đ Registro profi ssional no órgão competente.

JORNADA DE TRABALHO
Đ 40 horas semanais

MÉDICO - ESF

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Đ Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes; implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde 

tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 
elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica.

DESCRIÇÃO DETALHADA
Đ Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, cultu-

rais, demográfi cas e epidemiológicas;

Đ  Identifi car os problemas de saúde e as situações de risco mais comuns aos qual aquela população está exposta; 

Đ Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e dos fatores que 
colocam em risco a saúde; executar, de acordo com a qualifi cação de cada profi ssional, os procedimentos de vigilância à saúde e 
de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida; 

Đ Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confi ança, de afeto e de respeito; 

Đ Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; 

Đ Resolver os problemas de saúde no nível de Atenção Básica;

Đ  Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra referência para os casos de maior 
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; 

Đ Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada;

Đ  Coordenar, participar ou organizar, ou todos, grupos de educação para a saúde; 

Đ Promover ações Inter setoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento 
conjunto dos problemas identifi cados; 

Đ Fomentar as participações populares, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania e de direito à saúde e as suas bases 
legais; 

Đ Incentivar a formação ou a participação ativas da comunidade, ou ambas, nos conselhos locais de saúde e no CMS; 

Đ Auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde

Đ Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identifi cando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações 
a serem acompanhadas no planejamento local; 

Đ Realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manu-
tenção da saúde) aos indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e 
terceira idade; 

Đ Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no domicilio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações, etc.);  

Đ Participar da implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e garantir a qualidade dos dados dos sistemas de 
informação vigentes no PEC e outros usados no município. 

Đ Realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, gineco obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, 
pequenas urgências clínico-cirurgícas e procedimentos para fi ns de diagnósticos; responsabilizar-se pela constatação e declaração 
de óbito dentro de sua área adstrita; 

Đ Encaminhar, quando necessários, usuários e serviços de média e alta complexidade, respeitando fl uxos de referência e contra-re-
ferência locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência; 

Đ Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 

Đ Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos Enfermeiros, ACS, Auxiliares de Enfermagem, ASB e TSB;

Đ  Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da USF. 

Đ Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, bem como zelar pelo patrimônio e garantir a economia do material utilizado.

Đ  Realizar o rodízio de unidades da ESF dependendo da necessidade do serviço.

Đ  Cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde;  
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OFICIAIS

REQUISITOS
Đ Graduação Superior em Medicina
Đ Registro profi ssional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
Đ 20 horas semanais

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
Đ Desempenham atividades técnicas de enfermagem; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde 

ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar, administram medicamentos 
e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam 
ambiente de trabalho e dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos 
de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção 
da saúde da família.

DESCRIÇÃO DETALHADA
Đ Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas características sociais, econômicas, cultu-

rais, demográfi cas e epidemiológicas;

Đ  Identifi car os problemas de saúde e as situações de risco mais comuns aos qual aquela população está exposta; 

Đ Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e dos fatores que 
colocam em risco a saúde; executar, de acordo com a qualifi cação de cada profi ssional, os procedimentos de vigilância à saúde e 
de vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de vida; 

Đ Valorizar a relação com o usuário e com a família, para a criação de vínculo de confi ança, de afeto e de respeito; 

Đ Realizar visitas domiciliares de acordo com o planejamento; 

Đ Resolver os problemas de saúde no nível de Atenção Básica;

Đ  Garantir acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra referência para os casos de maior 
complexidade ou que necessitem de internação hospitalar; 

Đ Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada;

Đ  Coordenar, participar ou organizar, ou todos, grupos de educação para a saúde; 

Đ Promover ações Inter setoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na comunidade para o enfrentamento 
conjunto dos problemas identifi cados; 

Đ Fomentar as participações populares, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania e de direito à saúde e as suas bases 
legais; 

Đ Incentivar a formação ou a participação ativas da comunidade, ou ambas, nos conselhos locais de saúde e no CMS; 

Đ Auxiliar na implantação do Cartão Nacional de Saúde

Đ Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identifi cando grupos, famílias e indivíduos 
expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as situações 
a serem acompanhadas no planejamento local; 

Đ Executa ações assistenciais de enfermagem, participando do planejamento da programação de assistência de enfermagem. 

Đ Orienta, acompanha e supervisiona o trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Realiza procedimentos básicos de enfermagem tais 
como: verifi cação de sinais vitais, punção venosa periférica, curativo, administração de medicamento via oral, nasal, tópica, retal e 
parenteral, de inalação, oxigenoterapia, coleta de sangue para exames; 

Đ Assiste ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem; 

Đ Atua em conjunto com a equipe e com algumas atividades diretas com os Agentes Comunitários de Saúde;

Đ  Auxilia na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave; Assiste na prevenção e controle das doen-
ças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica; 

Đ Atua na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam 
ser causados a pacientes durante a assistência saúde; 

Đ Presta socorro de urgência e emergência aos usuários dentro da UBS e em domicílio, e encaminha pacientes aos serviços de 
referência quando necessário; 

Đ Responsabiliza-se pelo controle e utilização de equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos colocados à sua dispo-
sição; 

Đ Realiza esterilização e desinfecção dos materiais e instrumentos utilizados; Participa de ações de educação em saúde; 

Đ Executar outras tarefas afi ns, compatíveis com as especifi cadas ou conforme necessidade do Município e determinação superior. 

Đ Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, bem como zelar pelo patrimônio e garantir a economia do material utilizado. 

Đ Realizar o Rodízio de unidades da ESF dependendo da necessidade do serviço. 

Đ Cumpre e faz cumprir o Regulamento, o Regimento, Instruções, Ordens e Rotinas de Serviço do estabelecimento de saúde. 

Đ Participar da implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e garantir a qualidade dos dados dos sistemas de 
informação vigentes no PEC e outros usados no município.

Đ Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

REQUISITOS
Đ  Ensino Médio
Đ Curso Técnico de Enfermagem
Đ Registro Profi ssional no órgão competente

JORNADA DE TRABALHO
Đ 40 horas semanais

LEI Nº 3.832, DE 07 DE JUNHO DE 2.019

Dispõe sobre denominação de Rua Rogério Mota Aniceto de Matos a atual Rua Quatro, Estância Santa Rita, Bairro Terra Preta, 
neste município.
(Projeto de Lei nº 208/2019 – autoria do Nobre Vereador Ricardo Messias Barbosa)

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Rogério Mota Aniceto de Matos a atual Rua Quatro, localizada na Estância Santa Rita, Bairro Terra Preta, neste município, 
a qual tem a seguinte descrição e confrontações:

I – inicia-se na Rua Paulina Franco de Camargo Vasques, possuindo aproximadamente 240 metros de comprimento por 5,00 metros de largura, com as 
coordenadas UTM E: 339085.24 N: 7425460.80.

Đ Realizar atenção domiciliar destinada a usuários que possuam problemas de saúde controlados/compensados e com difi culdade 
ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, que necessitam de cuidados  com menor frequência e menor 
necessidade de recursos de saúde, e realizar o cuidado compartilhado com as equipes de atenção domiciliar nos demais casos; 

Đ Participar de programas de graduação, extensão, pós-graduação e residências multiprofi ssionais estabelecidos pelo gestor municipal; 

Đ Seguir as diretrizes preconizadas pelas políticas de saúde vigentes no Município de Mairiporã; 

Đ Obedecer ao Código de Ética Médica 

Đ Executa outras atividades que, por sua natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área.

Art. 2º  A planta de situação, o memorial descritivo, bem como a certidão de óbito e o currículo do homenageado e o termo de concordância dos moradores 
do local, fi cam fazendo partes integrantes da presente lei.

Art. 3º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, fi cando revogadas as disposições em contrário.
Palácio Tibiriçá, 07 de junho de 2019

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA LEONÍLIA LEITE
 Prefeito Municipal Secretária Municipal de Administração, Tecnologia e Modernização

FABIANA BRANDÃO DE CAMPOS
Diretora Administrativa 
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