PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA
ESTADO DO PARÁ
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO SOCIAL e EXAME PSICOLÓGICO
A COMISSÃO ORGANIZADORA do Concurso Público da Prefeitura Municipal de ITUPIRANGA, Estado do Pará, no
uso de suas atribuições, CONVOCA os candidatos aprovados no EXAME FÍSICO PÓS-RECURSO, para a realização
das fases subsequentes: INVESTIGAÇÃO SOCIAL e EXAME PSICOLÓGICO, no dia 08 de fevereiro de 2014 na Sede
da Secretaria Municipal de Educação situada na Avenida 14 de Julho, S/N - próximo à Lagoa - CEP; 68.580-000, de
acordo com as normas e condições seguintes:
1. DA CONVOCAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO SOCIAL
1.1. Ficam CONVOCADOS para providenciarem os documentos a serem entregues na Investigação Social deste
Concurso Público (Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada na Vida Pública e na Vida Privada e Investigação
Social) no dia 08 de fevereiro de 2014, turno manhã os candidatos aprovados no EXAME FÍSICO PÓS-RECURSO
para o cargo de AGENTE DE TRÂNSITO, conforme item 1.7 e 12.3i e 12.4d e Anexo VII do Edital 001/2013.
1.2. A investigação social de caráter habilitatório (APTO OU INAPTO), será realizada a respeito do candidato, pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA, através de seus órgãos e constará de uma pesquisa a ser realizada no
bairro onde reside o candidato, nos colégios onde estudou, nos locais onde trabalhou e nos órgãos públicos, de
modo que, ao final, possa ser feita a avaliação de sua conduta social.
1.3. Procederá a Investigação Social do Candidato, tendo por pressuposto averiguar as condições ético-morais do
candidato para o ingresso nas Corporações.
1.4. A investigação social consistirá, ainda, na apuração, na comprovação da ausência de antecedentes criminais,
relativos a crimes cuja punibilidade não esteja extinta e não tenha ocorrido a reabilitação.
1.5. Na investigação social o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
a) Cópia autenticada da Cédula de Identidade - RG;
b) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação – Categoria AB;
d) Cópia autenticada da Carteira de Reservista;
e) Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e do Histórico Escolar;
f) Certidão atualizada de Distribuição Criminal da Justiça Estadual da Comarca onde reside e residiu a partir de 18
anos de idade (a referida Certidão é expedida pelo Fórum da respectiva Comarca);
g) Certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que o candidato reside e residiu nos
últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral;
h) Certidão Negativa de antecedentes expedida pela Polícia Federal e Polícia Civil, expedida nas comarcas onde o
candidato reside e residiu nos últimos 05 (cinco) anos.
i) Declaração, firmada pelo candidato, em que conste não haver sofrido condenação definitiva por crime ou
contravenção, nem penalidade disciplinar no exercício de função pública qualquer, que o inabilite ao serviço
público ou que seja considerada impeditiva ao exercício de cargo e emprego público.
j) Cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, contracheque e etc.) em nome do candidato.
k) Cópia do comprovante da residência anterior (água, luz, telefone, contracheque e etc.), caso a residência atual
seja inferior a 5 (cinco) anos em nome do candidato.
1.6. As certidões referidas nos subitens “g” e “h” deverão estar dentro do prazo de validade, nunca superior a
90 (noventa) dias, e ter como referência a data estipulada neste edital para a sua entrega.
1.7. Caso o candidato não tenha nenhum comprovante de residência, conforme estipulado nos subitens “j” e
“k”, deverão ser apresentados comprovantes de residência em nome de parente de primeiro grau que resida com
o candidato, apresentando documentação equivalente que confirme o parentesco.
1.7. Os documentos discriminados no item 1.5 deverão ser entregues em envelope lacrado, devidamente
identificado com nome por extenso, número de documento de identidade e Opção de Cargo, no local e horário
estipulados neste Edital.
1.8. Não será aceito documento ou cópia rasurada ou com indício de rasura.
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1.9. A Comissão de investigação social, poderá solicitar, a qualquer tempo, que o candidato providencie, às suas
expensas, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e
situações envolvendo o candidato.
1.10. O não atendimento da solicitação referida no subitem 1.9 ensejará em INAPTO e eliminação do candidato
no concurso.
1.11. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que:
1.11.1. Deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos nos subitens 1.5, no
prazo estabelecido neste edital.
1.11.2. Não entregar a documentação exigida neste Edital na data estabelecida.
1.11.3. Apresentar documento e(ou) certidão falsos.
1.11.4. Apresentar certidão com o prazo de validade vencido.
1.11.5. Apresentar documento, certidão ou cópia rasurada ou com indício de rasura.
1.12. A publicação do resultado da investigação social listará apenas os candidatos APTOS.
1.13. Será assegurado ao candidato INAPTO conhecer as razões que determinaram a sua reprovação, bem como
a possibilidade de interpor recurso.
1.14. Os candidatos terão como prazo recursal 03 (três) dias úteis após a publicação do resultado, de acordo com
instruções contidas no item 10 do Edital 001/2013 que rege o concurso.
1.15. A entrega da documentação exigida neste Edital pressupõem a autorização do candidato para que seja
realizada a sua investigação social.
1.16. O julgamento desta etapa ficará a cargo da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA - PA, terá por
finalidade averiguar atos da vida pregressa e da vida atual do candidato, quer seja social, moral, profissional,
impedindo que pessoas, com perfil incompatível, exerçam a função Agente de Trânsito.
1.17. Não serão considerados APTOS os toxicômanos, os traficantes, os alcoólatras, os procurados pela Justiça,
dentre outros, a juízo da Comissão, que possuam condutas inadequadas ao exercício da função de Agente de
Trânsito.
1.18. Será eliminado do Concurso o Candidato que, mesmo aprovado na Prova Escrita Objetiva e considerado
APTO nos Exames de Saúde, Aptidão Física e Psicológico, seja considerado INAPTO na Investigação Social.
1.19. O sigilo das informações obtidas sobre o Candidato ficará garantido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITUPIRANGA - PA, entretanto, se o Candidato desejar, será informado do motivo de sua exclusão nesta etapa do
Concurso.
1.20. Somente serão convocados para a matrícula no Curso de Formação os candidatos ao cargo de Agente de
Trânsito considerados aprovados nos Exames de Aptidão Física, Psicológico e Investigação Social.
2. DA CONVOCAÇÃO PARA O EXAME PSICOLÓGICO
1.2. O Exame Psicológico será realizado para os candidatos aprovados no EXAME FÍSICO PÓS RECURSOS para o
cargo de AGENTE DE TRÂNSITO, conforme item 1.7 e 12.3i e 12.4d e Anexo VII do Edital 001/2013. A avaliação
psicológica tem caráter habilitatório.
1.3. Na avaliação psicológica o candidato não receberá nota, sendo considerado INDICADO ou CONTRAINDICADO,
para as etapas seguintes.
1.4. É de responsabilidade do candidato, a identificação correta do local de realização da avaliação e o
comparecimento no horário determinado. O candidato deverá apresentar-se no local do exame com
antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado para seu início, com o documento oficial de identidade
original e caneta esferográfica de tinta preta ou azul, sob pena de eliminação.
1.5. O documento de identificação oficial deverá estar em perfeitas condições de uso, inviolado e com foto que
permita o reconhecimento do candidato.
1.6. Não será admitido no local do exame o candidato que se apresentar após o horário estabelecido.
1.7. Não haverá segunda chamada ou repetição do exame psicológico.
1.8. O não comparecimento do candidato no local, dia e hora estabelecidos, importará em sua exclusão do
concurso. Não haverá recurso contra o exame psicológico.
1.9. O candidato não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a realização da avaliação psicológica como
justificativa de sua ausência ou atraso.
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1.10. Durante a realização do exame psicológico, o candidato somente poderá ausentar-se da sala do exame em
casos de necessidades urgente e acompanhado do Examinador ou seu auxiliar, não podendo retirar-se, sob pena
de ser eliminado do concurso.
1.11. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência ou a participação de terceiros na realização dos
respectivos exames.
1.12. Durante a realização da avaliação, não serão permitidas consultas de espécie nenhuma, bem como o uso
de máquinas calculadoras, fones de ouvido, gravador, pagers, notebook, telefones celulares ou qualquer aparelho
similar. O candidato que se apresentar no local da avaliação com qualquer aparelho eletrônico deverá desligá-lo.
A Prefeitura Municipal de Itupiranga não se responsabilizará por perdas ou extravio de objetos e equipamentos
eletrônicos ocorridos durante realização da avaliação.
3. ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA:
3.11. O resultado terá um parecer de “INDICADO” ou “CONTRA INDICADO” para o cargo.
3.12. A Avaliação Psicológica será realizada conforme as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia.
3.13. Caso seja verificado que o candidato não possui aptidão para a realização do exame, de forma a colocar em
risco tanto equipamentos utilizados quanto a integridade física das pessoas envolvidas na Avaliação, poderá ser
determinada a imediata interrupção do mesmo.
3.14. A não indicação na Avaliação Psicológica não significará a existência de transtornos cognitivos e/ou
comportamentais, indicando apenas que o candidato não atendeu a época da avaliação, aos requisitos exigidos
para o exercício do cargo ao qual concorreu.
3.15. O candidato deverá devolver o kit de aplicação do exame, ao término da mesma, antes de retirar-se da
sala.
3.16. A publicação do resultado da avaliação psicológica será feita por meio de relação nominal, constando
apenas os candidatos INDICADOS.
3.17. Serão INDICADOS todos os candidatos que apresentarem as condições descritas no Edital de abertura para
o futuro desempenho das atividades inerentes ao cargo, compatíveis com o perfil psicológico.
4. CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A INVESTIGAÇÃO SOCIAL E EXAME PSICOLÓGICO– CARGO: AGENTE DE
TRÂNSITO

1º momento: Entrega da documentação referente à Investigação Social e Aplicação de Testes (Exame
Psicológico) – Turno Manhã
Dia 08/02/2014 Turma de 7hs às 9h
108215
Adaao Dos Santos
110880
Alex Fernando Costa Gomes
106864
Andre Parente Da Silva
102999
Antonio Araujo Da Silva
106881
Antonio De Oliveira Rodrigues
109521
Antonio Solrak Silva Rodrigues
102396
Diego Costa Da Silva
110384
Edivan Queiroz Pereira Regis
109850
Ednaldo Alcesano Da Silva
100820
Edson Ferreira da Silva

18/11/1982
01/02/1990
20/08/1990
22/05/1982
28/08/1982
25/06/1994
21/05/1986
04/05/1987’
18/10/1978
20/09/1985

- Dia 08/02/2014 Turma de 9h às 11h
101717
Francimar Rodrigues Nunes
107392
Francisco Ferreira De Sousa Filho
110544
Gabriel Gomes Alves
103936
Gabriel Henrique Cotta P. De Miranda
103587
Genivaldo Oliveira Dos Santos

03/03/1991
27/09/1979
28/12/1995
18/07/1991
02/08/1983
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106224
103342
100571
107368
107677

Henrique Cabral Nogueira
Ismael Alves Da Silva Souza
Jorlan Almeida De Carvalho
Juraci Bezerra Silva
Leandro Alves Da Silva

16/06/1988
21/08/1989
09/06/1978
12/08/1982
23/06/1987

- Dia 08/02/2014 Turma de 11h às 13h
106710
Nadson Marlos Rodrigues Almeida
101349
Natalino de Jesus Silva
100767
Pedro Kedson Chaves Haidar
105890
Valdemir Dias de Oliveira
105012
Valmir Oliveira da Costa
109657
Wagner Ferreira Santos
105844
Wanderley Soares Aragão
101819
Welton Lima Campelo
109443
Wiliansmar Pereira Carvalho
105881
Zeikson Duarte Silva Dos Santos
110182
Amaro Barbosa dos Santos Júnior

30/04/1989
25/12/1992
29/06/1990
01/07/1983
09/06/1980
27/11/1991
19/11/1975
04/07/1989
07/04/1987
11/07/1984
22/12/1989

Candidatos sob análise (gestante com Exame Físico para remarcação):
- Dia 08/02/2014 Turma de 9h às 11h
102732
Aline Souza da Silva

11/08/1990

2º momento: Entrevista (Exame Psicológico) – Turno Tarde
Turma das partir das 14h
108215
Adaao Dos Santos
110880
Alex Fernando Costa Gomes
106864
Andre Parente Da Silva
102999
Antonio Araujo Da Silva
106881
Antonio De Oliveira Rodrigues
109521
Antonio Solrak Silva Rodrigues
102396
Diego Costa Da Silva
110384
Edivan Queiroz Pereira Regis
109850
Ednaldo Alcesano Da Silva
100820
Edson Ferreira da Silva
101717
Francimar Rodrigues Nunes
107392
Francisco Ferreira De Sousa Filho
110544
Gabriel Gomes Alves
103936
Gabriel Henrique Cotta P. De Miranda
103587
Genivaldo Oliveira Dos Santos
106224
Henrique Cabral Nogueira

18/11/1982
01/02/1990
20/08/1990
22/05/1982
28/08/1982
25/06/1994
21/05/1986
04/05/1987’
18/10/1978
20/09/1985
03/03/1991
27/09/1979
28/12/1995
18/07/1991
02/08/1983
16/06/1988

- Turma das partir das 16h
103342
Ismael Alves Da Silva Souza
100571
Jorlan Almeida De Carvalho
107368
Juraci Bezerra Silva
107677
Leandro Alves Da Silva
106710
Nadson Marlos Rodrigues Almeida
101349
Natalino de Jesus Silva

21/08/1989
09/06/1978
12/08/1982
23/06/1987
30/04/1989
25/12/1992
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100767
105890
105012
109657
105844
101819
109443
105881
110182

Pedro Kedson Chaves Haidar
Valdemir Dias de Oliveira
Valmir Oliveira da Costa
Wagner Ferreira Santos
Wanderley Soares Aragão
Welton Lima Campelo
Wiliansmar Pereira Carvalho
Zeikson Duarte Silva Dos Santos
Amaro Barbosa dos Santos Júnior

Candidatos sob análise (gestante com Exame Físico para remarcação):
- Dia 08/02/2014 Turma a partir das 16h
102732
Aline Souza da Silva

29/06/1990
01/07/1983
09/06/1980
27/11/1991
19/11/1975
04/07/1989
07/04/1987
11/07/1984
22/12/1989

11/08/1990

Itupiranga-PI, 30 de janeiro de 2014.

Comissão Organizadora
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