
                                         

 

 

FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL E CRIMINAL 

 

INSTRUÇÕES: 

1. O preenchimento deste formulário (Edital 1/2013, subitem 9.3.1) será manuscrito e deverá ser em 

letra de forma legível; 

2. Caso necessário, utilizar o verso das folhas para complementar os dados ou as informações; 

3. O candidato poderá anexar folhas complementares;  

4. Rubricar todas as páginas e assinar a última página. 

 

Nome do candidato: _______________________________________________________________ 

Inscrição nº. ___________ 

 

1) Qual a sua atividade profissional atual e há quanto tempo está exercendo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2) Qual a sua atividade profissional anterior? Qual o motivo da saída? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3) Com quem reside atualmente? Número de pessoas e parentesco 

Nome Parentesco Ocupação 

   

   

   

   

   

   

   

 

4) Qual opção define melhor o seu relacionamento familiar?  

(  ) Ótimo     (   ) Bom     (   ) Regular     (    ) Difícil 

5) Há ou houve algum caso de depressão, “distúrbios nervosos” ou psiquiátricos com você que 

necessitasse de acompanhamento médico?  

(...) Sim                    (   ) Não 

6) Realiza acompanhamento médico contínuo?  

(...) Sim                    (   ) Não 

 



                                         

7)  

 

8) Faz uso regular de alguma medicação controlada?  

(...) Sim                    (   ) Não 

Em caso POSITIVO, Quais?_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Há quanto tempo?________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9) O que gosta de fazer para se divertir? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10) Alguma vez você já fez uso substâncias ilícitas (drogas)? 

(...) Sim                    (   ) Não 

11) Existem pessoas do seu convívio que usam drogas? 

(...) Sim                    (   ) Não 

12) Você costuma ingerir bebidas alcoólicas?  

(...) Sim                    (   ) Não 

Se SIM, com que frequência? 

(   ) Diariamente     (   ) Semanalmente     (   ) Nos finais de semana     (   ) Eventualmente 

13) Como você se descreve? (suas principais características pessoais/personalidade) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

14) Já teve ou tem envolvimento como parte em processos (penais, civis, criminais ou administrativos) 

ou inquéritos? Em caso positivo relate motivo, local, período, comarca do fato e nº do processo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



                                         

 

 

15) Possui pendências/restrições de crédito registrados no SPC ou órgãos similares? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

16) Por que pretende ingressar no Conselho Tutelar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, em conformidade com o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que 

todas as informações aqui prestadas são verdadeiras, que não omiti fato algum que impossibilite 

meu ingresso no cargo pretendido, que não estou cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por 

qualquer órgão ou entidade de qualquer dos poderes dos entes federados e autorizo o Ministério 

Público e a Comissão Eleitoral Especial do CMDCA a realizar levantamento social e funcional 

sobre minha vida, para obter ou confirmar as informações prestadas.  

 

 

 

São Joaquim, ____ de __________ de ____________.  

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 


