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A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e tendo 

em vista o EDITAL N° 001/2018 DE ABERTURA, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá 

n° 6717 em 10 de julho de 2018, retificado pelos Editais nº 002/2018 – Retificação do Edital de 

Abertura, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6762, de 17 de setembro de 2018 e 

006/2019 – Retificação do Edital de Abertura, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 

6925, de 24 de maio de 2019; 

 
Considerando o Edital nº 176/2022 - RESULTADO DEFINITIVO DA ETAPA DE 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN; 
 

  RESOLVE: 

 I - Convocar os candidatos ao cargo de Agente Penitenciário Nível Médio, considerados 

APTOS na Avaliação Psicológica, constante no Anexo Único deste Edital, para participarem da 

Etapa de Investigação Social, de caráter unicamente eliminatório, nos termos do Capítulo 13 do 

Edital de Abertura. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 Investigação Social tem como objetivo verificar se o candidato do Concurso Público 

Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN possui conduta irrepreensível e a 

idoneidade moral inatacável para o exercício dos cargos de Educador Social Penitenciário 

e Agente Penitenciário Nível Médio, e será procedida por meio de investigação nos âmbitos 

social, criminal, cível, escolar, residencial e funcional/trabalhista.  

1.2 A Investigação Social de caráter eliminatório será realizada pela Coordenadoria de 

Inteligência Penitenciária- CIP, através de subcomissão designada para este fim. 

1.2.1 A investigação social estender-se-á até a posse do candidato. Nesse período, o candidato 

que incorrer em conduta ou condição capaz de torná-lo não recomendado para a respectiva 

função será eliminado do concurso, em conformidade com o subitem 13.4 do Edital de 

Abertura. 

1.3 A Investigação Social do candidato indicará, conclusivamente, um dos seguintes 
resultados: 

I – RECOMENDADO: Significando que o candidato apresentou perfil compatível com o exigido para 
os cargos de Educador Social Penitenciário Nível Médio e Agente Penitenciário Nível 
Médio. 

II – NÃO RECOMENDADO: Significando que o candidato não apresentou perfil compatível 
para os cargos de Educador Social Penitenciário Nível Médio e Agente Penitenciário Nível 
Médio, sendo, portanto, automaticamente eliminado do Concurso. 

III – AUSENTE: significando que o candidato não compareceu para a Investigação social, 
sendo automaticamente eliminado do Concurso. 
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2. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

2.1 A Investigação Social tem caráter unicamente eliminatório e será procedida em duas 

etapas sendo:  

2.1.1 Primeira Etapa: entrega do Formulário de Investigação Social – FIS, em anexo 

neste Edital e documentação pessoal abaixo, que deverá ser entregue no local, data e 

horário estipulados no item 4 deste Edital: 

a) 01 foto 5X7 com fundo branco e data recente; 

b) Cópia reprográfica do RG ou identificação oficial com foto; 

c) Cópia reprográfica do Cadastro de Pessoa Física – CPF, caso não conste no 

documento de identidade apresentado; 

d) Cópia reprográfica do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em 

caso de candidato do sexo masculino. 

e) Cópia reprográfica do título de Eleitor e certidão do cartório eleitoral quanto ao 

cumprimento das obrigações eleitorais; 

f) Cópia reprográfica da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração 

do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo 

candidato de que nunca exerceu atividade laboral. 

g) Cópia reprográfica do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, 

contracheque, etc.) e dos locais onde residiu nos últimos (05) cinco anos, dentro ou 

fora do Amapá; 

h) Certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos 

últimos 05 (cinco) anos, expedidos pela Polícia Civil. 

i) Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares 

onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. 

j) Certidão, expedida pelo órgão público em que estiver servindo, informando sua atual 

situação disciplinar e se responde (ou já respondeu) a algum processo administrativo 

(este documento é só para quem é servidor público ou militar); 

k) Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

l) Cópia reprográfica do certificado de conclusão do nível médio, fornecido por instituição 

de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

2.1.1.2 Os documentos exigidos deverão ser entregues em pasta classificadora transparente com 
elástico na ordem em que se apresentam no item 2.1.1.  

2.1.1.3 A Investigação Social será procedida a partir de informações contidas na FIS - Ficha de 
Informações Confidenciais, que deverá obrigatoriamente ser preenchida e assinada pelo 
candidato. 

2.1.1.4 É facultado ao candidato apresentar, juntamente com o FIS, declaração explicativa 
referente à eventual condenação por crime ou contravenção, ou penalidade disciplinar no 
exercício da profissão ou função pública de qualquer natureza, além de outras situações 
que julgar necessárias, e desde logo, esclarecer, ou fazê-lo por ocasião de sua não 
recomendação. 
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2.1.2 Segunda Etapa: Entrevista Individual do candidato que será procedida conforme local data 
e horário constantes no Item 4 deste Edital. 

2.1.2.1 A Entrevista Individual será procedida com base nas informações constantes no Formulário 
de Investigação Social – FIS, podendo a subcomissão vir a solicitar se necessário, 
informações ou documentação complementar. 

2.2 A Subcomissão reservar-se-á o direito de solicitar ao candidato, a qualquer tempo e hora, 
durante a Investigação Social, outros documentos necessários para comprovação de dados 
ou para esclarecimentos de fatos e situações a ele referentes. 

2.3 A qualquer tempo a subcomissão poderá convocar de forma pessoal qualquer dos 
candidatos a prestarem informações ou esclarecimentos que possibilitem maior 
aproveitamento das informações levantadas. 

2.4 Se antes da publicação do resultado de posse, ocorrer com o candidato qualquer fato 
relevante para a avaliação da averiguação social, o mesmo deverá informar imediatamente, 
sob pena de não recomendação. 

2.5 O candidato que deliberadamente apresentar declarações falsas, omissas ou ainda, 
obstruir ou fraudar, durante a fase da Investigação Social, será considerado não 
recomendado, sem prejuízos de outras sanções cíveis e/ou penais. 

2.6 Não serão fornecidas aos candidatos quaisquer informações totais ou parciais sobre o 
andamento da Investigação Social independente do motivo, causa ou circunstância. 

2.7 Eliminar-se-á a qualquer tempo, sem prejuízo das sansões legais cabíveis o candidato 
considerado NÃO RECOMENDADO. 

2.8 O candidato considerado NÃO RECOMENDADO na Investigação Social poderá solicitar o 
motivo de sua eliminação através de entrevista devolutiva que se dará em até 72h após o 
recebimento da solicitação pela Comissão. 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 Será excluído da INVESTIGAÇÃO SOCIAL o candidato que:  

a) Apresentar-se após a data, hora e local diferente aos estabelecidos neste Edital; 

b) Não apresentar documento oficial que bem o identifique; 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido. 

d) Motivará ainda a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis, a burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital, 
ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, às Instruções ao candidato, ou à 
instruções durante a Investigação Social, bem como o tratamento indevido ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida na realização da fase.  

3.2 As Etapas previstas neste Edital são de caráter eliminatório e serão presenciais, não sendo 
aceito sob nenhuma hipótese, procurador nomeado para tal finalidade. 

3.3 Será oportunizado ao candidato o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recurso 
junto ao Protocolo Virtual da Secretaria de Estado da Administração – SEAD, pelo endereço 
eletrônico protocolo@sead.ap.gov.br, quanto a Etapa de Investigação Social, após a 
publicação do Resultado Preliminar. 
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4.  DOS LOCAIS E DATAS 
 

4.1 Entrega de Documentação da Investigação Social e Entrevista Individual 

 

 

Macapá/AP, 01 de dezembro de 2022. 

 

REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE 
Secretária de Estado da Administração, em Exercício. 

Decreto nº 5038/2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCAL: ACADEMIA INTEGRADA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO – AIFA (Portão 1) 

ENDEREÇO: RODOVIA DUCA SERRA, S/N, KM 7. 

BAIRRO: MARABAIXO II CIDADE: MACAPÁ ESTADO: AMAPÁ CEP: 68906-720 

DATA: 07/12/2022 

HORÁRIO: 8 as 10h 
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ANEXO ÚNICO 

 

CARGO: IA3 - AGENTE PENITENCIÁRIO MASCULINO 

CLAS. NOME 

277 JOSE ALBERTO PADILHA DIAS 

278 MELQUE ANDERSON SANTOS GOMES 

 

CARGO: IA4 - AGENTE PENITENCIÁRIO FEMININO 

CLAS. NOME 

63 AMANDA CHRYSTIE SANTOS GOMES VALENTE 

CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 

CLAS. NOME 

4 ADRIANE LEAL GALVAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cód. verificador: 127542003. Cód. CRC: 10B6D83
Documento assinado eletronicamente por REGINA MARIA DE OLIVEIRA DUARTE em 01/12/2022 13:26,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador
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Foto 5x7 

 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

COORDENADORIA DE INTELIGÊNCIA  

FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

 

Edital Nº -    

Nº de Inscrição:      

Nome:    

 

 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO: 

 

1) O presente Formulário é contituído de dados, informações e documentos, cujo conteúdo é 

identificado como pertecente à categoria de INFORMAÇÃO PESSOAL e possui RESTRIÇÃO DE 

ACESSO, nos termos do art. 5º, inc. X e XXXIII, da Constituição Federal. 

2) Leia com atenção todas as questões do Formulário antes de preenchê-lo. 

3) As perguntas são de seu próprio interesse, portanto, responda corretamente a cada uma delas, 

fornecendo informações com riqueza de detalhes. 

4) As questões devem ser preenchidas de próprio punho, utilizando caneta de tinta azul ou preta, se o 

espaço for insuficiente, utilize o campo para complementação, constante no Item 39, deste 

formulário, indicando o número da pergunta, se necessário utilize outras folhas e anexe ao FIS. 

5) Não deixe questões em branco, inutilize os espaços onde não houver resposta. 

6) Para preenchimento deste formulário você poderá dispor de alguns dias. 

 

ATENÇÃO: Declarações falsas, inexatas ou a omissão de informação a serem prestadas no FIS, ainda 

que verificadas posteriormente, poderão determinar a sua contraindicação na Investigação Social e a 

conseqüente eliminação do concurso público. Não serão aceitas falhas sejam elas propositais ou 

não. 
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A - INFORMAÇÕES PESSOAIS 
Rubrica do candidato 

1. Nome:    

2. Natural de: Estado:    

3. Data de Nascimento: _ CPF:    

4. RG Nº: Expedido por:    

5. RG anterior (de outro Estado, se possuir) Nº: _   

6. Profissão:    

7. Qualquer outro nome ou apelido pelo qual você é conhecido (a)    

8. Religião:    

9. Telefone: / /    

10. Email:    

 

B - INFORMAÇÕES RESIDENCIAIS 

11. Declarar em ordem cronológica os lugares onde você residiu nos últimos 05 anos: 

a. De / / à     / /   _ 

Rua         Nº      

Bairro     Cidade        

Estado      CEP    -   

Ponto de Referência:                                                                                                                                

Com quem residiu?   

 

b. De / / à   / /   

Rua   Nº     

Bairro Cidade      

Estado  CEP  -  

Ponto de Referência:                                                                                                                                  

Com quem residiu?   

 

c. De / / à   / /   

Rua   Nº     

Bairro Cidade      

Estado  CEP  -    

Ponto de Referência:                                                                                                                                       

Com quem residiu?        
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C - INFORMAÇÕES SÓCIO-FAMILIARES 
Rubrica do candidato 

12. Você é solteiro (a), casado (a), viúvo (a), divorciado (a), separado (a) judicialmente, separado 

(a) de fato, ou vive maritalmente?    

13. Cite o nome e endereço do (a) esposo (a) ou companheiro (a), caso não mais residam juntos: 

a. Nome:    

b. RG Nº: CPF Nº:    

c. Endereço:    

d. Qualquer outro nome ou apelido pelo qual ele (a) é conhecido (a)?    
 

 

14. Você já esteve envolvido (a) em algum processo de paternidade? ( ) Sim ( ) Não. Em caso 

positivo, forneça detalhes completos: 
 

 

 

15. Está sustentando os seus filhos? ( ) Sim ( ) Não. Em caso negativo, explique 

detalhadamente: 
 

 

16. Sua esposa (o) está empregada (o) atualmente? ( ) Sim ( ) Não. Em caso positivo, forneça as 

seguintes informações: 

a. Empresa em que trabalha:    

b. Endereço:    

c. Função que exerce:    

d. Salário:    
 

 

17. Você ou alguém de sua família já foi examinado, tratado ou já esteve internado em razão de 

distúrbios nervosos, mentais ou moléstia prolongada? ( ) Sim ( ) Não. Em caso positivo, 

informe os detalhes: 
 

 

18. Você já foi internado (a) em algum hospital nos últimos dois anos? ( ) Sim ( ) Não. Em 

caso positivo, informe a(s) data(s), local e motivos: 
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INFORMAÇÃO PESSOAL    
 

Rubrica do candidato 

 

19. Dê informações completas sobre seus pais e irmãos. Se você foi criado por padrastos, tutores legais ou outras pessoas que não sejam seus 

pais, também devem constar nas informações abaixo solicitadas: 

 

 

 
Grau de 

parentesco: 

 

 

Nome Completo: 

RG: 

CPF: 

a) Endereço 

b) Profissão 

c) Idade 

d) Vivo ou Morto 

   a)   . 

b)   . 

c)   . 

d)   . 

   a)   . 

b)   . 

c)   . 

d)   . 

   a)   . 

b)   . 

c)   . 

d)   . 
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Rubrica do candidato 

 

   a)   . 

b)   . 

c)   . 

d)   . 

   a)   . 

b)   . 

c)   . 

d)   . 

   a)   . 

b)   . 

c)   . 

d)   . 

   a)   . 

b)   . 

c)   . 

d)   . 

   a)   . 

b)   . 

c)   . 

d)   . 
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Rubrica do candidato 

 
 
 

20. Relacione, no quadro a seguir, o nome de todos os seus filhos e enteados: 
 

Nome: RG N.º 
Data de 

Nascimento 
Onde e com quem reside 
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INFORMAÇÃO PESSOAL    
 

Rubrica do candidato 

 

21. Você já fez ou faz uso regular de bebidas alcoólicas? (  ) Sim ( ) Não. Quais? 
 
 

22. Você fuma ou já fumou? ( ) Sim (  ) Não. Especifique:    

23. Você possui ou já possuiu tatuagem? ( ) Sim ( ) Não. Em caso afirmativo, 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 significado de suas tatuagens? 
 
 

 

d. O que lhe motivou fazer e/ou remover as tatuagens? 

 

e. Em qual estabelecimento você realizou e/ou removeu as tatuagens (nome e localização)? 
 
 

 

24. Forneça as seguintes informações sobre 03 (três) pessoas que NÃO sejam parentes ou ex- 

empregadores que possam testemunhar a seu favor: 

     a) Nome:   

Endereço residencial:     

Endereço comercial:      

Conhece-o há quanto tempo?     

Profissão:    

b) Nome:   

Endereço residencial:     

Endereço comercial:      

Conhece-o há quanto tempo?      

Profissão:    

c) Nome:    

Endereço residencial:     

Endereço comercial:      

Conhece-o há quanto tempo?     

Profissão:    
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Rubrica do candidato 

 

 

25. Você possui, ou já possuiu parente  na área da Segurança Pública (    ) Sim (    ) Não. Em 

caso positivo, forneça as seguintes informações: 

 
 

*Situação atual (ativo, inativo, demitido, expulso da Corporação, exonerado, pediu baixa etc.) 

 

D - INFORMAÇÕES JUDICIAIS E POLICIAIS 

26. Você já fez, ou faz parte de algum processo na(o): 

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 da Juventude? ... ( )Sim ( )Não. 

f. Juizado de Pequenas cousas? .......... ( )Sim ( )Não. 

 
Em caso afirmativo, informe a seguir os detalhes do(s) caso(s) ocorrido(s): 

Processo I 

a. Qual o motivo do processo? 
 

b. Qual a data do fato? c. Qual o Fórum   

d. Bairro e. Cidade f. Estado:    

g. Numero e ano do Processo:   

h. Você foi indiciado (Réu) , Vitima ou Testemunha?   

i. Indique resumidamente o fato ocorrido, esclarecendo qual foi a solução do caso (do 

processo): 

 

 

 

Local 

 

Nome Completo  Grau de 

parentesco 

Situação 

atual* 
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Processo II 
Rubrica do candidato 

 

a. Qual motivo do processo? 
 

b. Qual a data do fato? c. Qual o Fórum   

d. Bairro e. Cidade f. Estado:    

g. Numero e ano do Processo:   

h. Você foi indiciado (Réu) , Vitima ou Testemunha?   

i. Indique resumidamente o fato ocorrido, esclarecendo qual foi a solução do caso (do 

processo): 
 

 

 

27. Você já esteve envolvido (a) em Ocorrência Policial (qualquer tipo de ocorrência seja 

quando adolescente ou não)? ( ) Sim ( )Não. 

Em caso afirmativo, informe a seguir os detalhes do (s) caso (s) ocorrido (s): 

Ocorrência Policial I 

a. Qual o motivo da ocorrência?   

b. Qual a data do fato?    

c. Qual a Delegacia de Polícia ou Quartel para onde você foi conduzido?    

d. Bairro e. Cidade f. Estado:    

g. Qual o numero do Boletim de ocorrência ou outro documento elaborado:    

h. Você foi acusado(a)/indiciado(a), vitima ou testemunha?    

i. Informe resumidamente o fato ocorrido, esclarecendo qual foi à solução do caso, ou seja, se 

houve processo ou se nada mais foi registrado: 
 

 

 
Ocorrência Policial II 

a. Qual o motivo da ocorrência?   

b. Qual a data do fato?    

c. Qual a Delegacia de Polícia ou Quartel para onde você foi conduzido?    

d. Bairro e. Cidade f. Estado:    

g.Qual o numero do Boletim de ocorrência ou outro documento elaborado:    

h. Você foi acusado(a)/indiciado(a), vitima ou testemunha?    
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Rubrica do candidato 

 

i. Informe resumidamente o fato ocorrido, esclarecendo qual foi à solução do caso, ou seja, se 

houve processo ou se nada mais foi registrado: 
 

 

 

28. Você já esteve envolvido (a) em Inquérito Policial Militar ou Sindicância Instaurada pelas 

Forças Armadas ou pela Polícia Militar (em caso de ex-PM)? ( ) Sim ( )Não. 

Em caso positivo, informe e esclareçam quais foram as punições sofridas e os motivos de cada 

uma: 
 

 

 

 

 

29. Você já esteve envolvido (a) em Sindicância ou Processo Administrativo? ( ) Sim ( )Não. 

Em caso positivo informe os detalhes: 

a. Empresa ou Órgão público: b. Data:    

c. Motivo (o que ocorreu):   

d. Qual foi a solução do caso?   
 
 

 
 

30. Você possui arma de fogo? ( ) Sim ( ) Não. Em caso positivo, informe característica a 

arma (espécie, marca, modelo, número do calibre, tamanho do cano e capacidade) declarando 

inclusive se já foi apreendida alguma vez: 
 

 

 

 

E - INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

31. Relacione, a partir das datas mais antigas, os lugares em que você esteve empregado(a) nos 

últimos 10 anos até hoje, registrado(a) ou não, bem como os por conta própria e os “bicos”. 

Não omita nenhum. Informe os endereços completo: 

I. a. Empresa:    

b. Endereço: c. CEP:    

d. Bairro: e. Cidade: f. Estado:    
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Rubrica do candidato 

 

g. Período em que trabalhou: de / / à / /   

i. Seção: j. Encarregado da Seção   

k. Punições sofridas:    

l. Motivos da demissão:    

 

II. a. Empresa:    

b. Endereço: c. CEP:    

d. Bairro: e. Cidade: f. Estado:    

g. Período em que trabalhou: de / / à / /   

i. Seção: j. Encarregado da Seção   

k. Punições sofridas:    

l. Motivos da demissão:    

 

III. a. Empresa:    

b. Endereço: c. CEP:    

d. Bairro: e. Cidade: f. Estado:    

g. Período em que trabalhou: de / / à / /   

i. Seção: j. Encarregado da Seção   

k. Punições sofridas:    

l. Motivos da demissão:    

 

IV. a. Empresa:    

b. Endereço: c. CEP:    

d. Bairro: e. Cidade: f. Estado:    

g. Período em que trabalhou: de / / à / /   

i. Seção: j. Encarregado da Seção   

k. Punições sofridas:    

l. Motivos da demissão:    

 

32. Você já tentou anteriormente ingressar no quadro de servidores do IAPEN? ( ) Sim ( ) 

Não. Em caso positivo, informe quantas vezes e quando, esclarecendo a fase em que foi 

reprovado e os motivos da reprovação: 
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Rubrica do candidato 

 

33. Preste as seguintes informações a respeito de seu serviço militar: 

a. Unidade em que você serviu: b. Cia:    

c. Endereço:    

d. Cidade: e. Estado: f. CEP:    

g. Tempo de Serviço: / / à / /   

i. Motivo da baixa:    

 

F - INFORMAÇÕES ESCOLARES 

34. Informe, a seguir, as escolas que você frequentou o ensino médio, superior e pós- 

graduação: 

Período em 

que cursou 

 
Curso 

 
Série 

a) Escola 

b) Endereço 

c) Cidade/Estado 

   a)    

b)    

c)    

   a)    

b)    

c)    

   a)    

b)    

c)    

   a)    

b)    

c)    

   a)    

b)    

c)    

 
G – OUTRAS INFORMAÇÕES 

35. Você é motorista habilitado (a)? ( ) Sim ( ) Não. Em caso positivo, forneça as seguintes 

informações: 

a. Número da Carteira Nacional de Habilitação (CNH):    

b. Número do registro da CNH: c. Data da expedição:    

d. Local da expedição: _ e. Categoria:    
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Rubrica do candidato 

 

f. Você já teve alguma vez a sua CNH apreendida, suspensa ou cassada? ( ) Sim ( ) Não. Em 

caso positivo, informe o motivo (detalhes):    

 

 
g. Você já esteve envolvido em acidente de trânsito ao dirigir veículo? ( ) Sim ( ) Não. Em 
caso positivo, informe os detalhes do acidente, citando inclusive a Delegacia que registrou a 

ocorrência: 
 

 

 

36. Você possui algum veículo? ( ) Sim ( ) Não. Em caso positivo, forneça as informações a 

seguir: 

a. Marca: b. Modelo: c. Ano:    

d. Cor: e. Placa:    

 

37. Você possui algum imóvel? ( ) Sim ( ) Não. Em caso positivo, informe o endereço do 

imóvel: 
 

 

 

38. Liste seus endereços de REDES SOCIAIS (WHATSAPP, SKYPE, PINTEREST, 

LINKEDIN, FACEBOOK, TWITTER, SNAPCHAT, INSTAGRAM, FLICKR, 

FOURSQUARE, GOOGLE+, TUMBLR, ENTRE OUTROS) 
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39. Espaço destinado para complementações: 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 

  _ 
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Declaro que li e respondi pessoalmente todas as questões contidas no presente 

Formulário de Investigação Social e autorizo ser procedida a necessária averiguação sobre 

minha conduta pessoal e escolar, isentando de qualquer responsabilidade as pessoas, empresas 

e estabelecimentos de ensino, que prestarem informações ao Órgão Estadual competente, a 

quem caberá resguardar, nos termos da lei, o sigilo da fonte, caso não se processe minha 

aprovação ao Concurso de Agente Penitenciário. 

 

 

 

 
Macapá-AP, de _ de _ _. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do candidato 

 

 

 

 

 

Faça e anexe neste Formulário, o croqui de todos os endereços de suas residências 

(antiga e atual), assinalando os pontos de referência e Ruas principais, inclusive anexando folhas 

suplementares, se necessário. 
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

 
a. 01 foto 5X7 com fundo branco e data recente; 

b. Cópia reprográfica do RG ou identificação oficial com foto; 

c. Cópia reprográfica do Cadastro de Pessoa Física – CPF, caso não conste no documento de 

identidade apresentado; 

d. Cópia reprográfica do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de 

candidato do sexo masculino. 

e. Cópia reprográfica do título de Eleitor e certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento 

das obrigações eleitorais; 

f. Cópia reprográfica da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do 

órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de 

que nunca exerceu atividade laboral. 

g. Cópia reprográfica do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, contracheque, 

etc.) e dos locais onde residiu nos últimos (05) cinco anos, dentro ou fora do Amapá; 

h. Certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 

(cinco) anos, expedidos pela Polícia Civil. 

i. Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde 

tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos. 

j. Certidão, expedida pelo órgão público em que estiver servindo, informando sua atual situação 

disciplinar e se responde (ou já respondeu) a algum processo administrativo (este documento 

é só para quem é servidor público ou militar); 

k. Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

l. Cópia reprográfica do certificado de conclusão do nível médio, fornecido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

OBSERVAÇÃO: Deve ser apresentada toda a documentação original para conferência ou cópia 

autenticada em cartório de registros civis. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA QUEM SERVIU AS FORÇAS ARMADAS E 

AUXILIARES: 

a. 01 (uma) cópia reprográfica do Certificado de Reservista; e 

b. 01 (uma) cópia reprográfica da Declaração de Comportamento ou do Diploma de Honra ao Mérito. 


