Página 1 de 35

RESERVADO
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

FORMULÁRIO
PARA
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
(FIS)
5ª FASE
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE SOLDADO DA
PMMT E CBMMT REGULADO PELO EDITAL Nº 001/200 9 – SAD/MT, DE 2 7 DE JULHO DE
2009 E DEMAIS EDITAIS COMPLEMENTARES

FOTOGRAFIA
EM CORES
FOTOGRAFIA
DO(a)
CANDIDATO(a).

ATUAL

ATUAL E COLORIDA

MEDINDO
MEDINDO

5 5CM
7CM
CM X
X 7CM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOME DO (a) CANDIDATO (a)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------POLO ONDE O (a) CANDIDATO (a) FEZ A INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nº DA INSCRIÇÃO
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ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FIS
a.
O Formulário para Investigação Social (FIS) é classificado como documento RESERVADO. Significa
que o FIS será manuseado apenas pela Agência de Inteligência responsável por averiguar se o candidato apresenta
ilibada conduta pública e privada exigida para ingressar nas fileiras da PMMT e do CBMMT;
b.
Todas as informações prestadas neste documento serão minuciosamente averiguadas, portanto não emita
declarações falsas, imprecisas ou omissas;
c.

O FIS é composto de 35 páginas (capa, orientações, 54 questões e 23 anexos). O anexo é uma planilha ou
outras perguntas que decorrem da questão principal;

d.
Candidato ao cargo de soldado da PMMT: Telefone para o nº 65- 3613 8831, no período das 08:00hs as
12:00hs e das 14:00hs as 18:00hs, a fim de sanar suas dúvidas referentes ao preenchimento do FIS;
e.
Candidato ao cargo de soldado do CBMMT: Telefone para o nº 65 -3613 7405, no período das 08:00hs as
12:00hs e das 14:00hs as 18:00hs, a fim de sanar suas dúvidas referentes ao preenchimento do FIS;
f.
As questões deixadas sem respostas serão consideradas uma ação deliberada para dificultar ou
impossibilitar a averiguação de algum aspecto sobre a conduta do candidato que as sonegou, portanto podendo ser
enquadrada como fato que afeta a ilibada conduta pública e privada exigida para ingressar nas fileiras da PMMT e
do CBMMT. Se houver questão que não lhe diz respeito, faça uma linha na diagonal para inutilizar o campo ou
mesmo todo o anexo. Cole no local marcado a fotografia exigida;
g.
As questões respondidas de maneira indefinida, vagas, imprecisas, usando expressões tais como “acho
que...”, “talvez...”, “pode ser que...”, “Não sei...”, “Não me lembro...” e etc, serão consideradas uma ação
deliberada para dificultar ou impossibilitar a averiguação de algum aspecto da conduta do candidato que as
escreveu, portanto podendo ser enquadrada como fato que afeta a ilibada conduta pública e privada exigida para
ingressar nas fileiras da PMMT e do CBMMT.
h.
As questões devem ser respondidas de próprio punho (em letra de forma), utilizando caneta de tinta azul ou
preta. Se os espaços no formulário forem insuficientes para registrar suas respostas, utilize uma ou mais folhas de
papel A 4 e anexe-as ao FIS. Nesse caso, mencione na folha usada o nº da questão que estiver respondendo;
i.

Assine seu nome (por extenso) no rodapé de todas as páginas do FIS (não faça rubrica);

j.
Nas questões em que o endereço é requerido, informe-o detalhadamente (rua, avenida, nº, bairro, cidade,
Estado, complemento do endereço, CEP e ponto de referência para facilitar a localização do endereço);
k.
O candidato deverá entregar a via original do FIS com todas as questões respondidas;
l.
Respostas falsas, imprecisas ou omissão de informações requeridas, poderão acarretar a NÃO
RECOMENDAÇÃO do candidato para prosseguir no concurso público ou mesmo provocar o seu desligamento da
2ª etapa (CFSd);
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FORMULÁRIO PARA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
1. Nome----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apelido ou qualquer outro nome pelo qual é conhecido (a)--------------------------------------------------------------3. Nome do seu pai---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nome da sua mãe--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Nacionalidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Naturalidade-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Data de nascimento-----------------------------------------------------------------------------------------------------------8. RG (número, data de emissão e órgão expedidor)-------------------------------------------------------------------------9. CPF------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Titulo de eleitor----------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. CNH (nº de registro, categoria, data de emissão, validade)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Carteira profissional (número e série)--------------------------------------------------------------------------------------13. Profissão------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Endereço residencial atual---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Tel. residencial (

)------------------------ celular (

)----------------------Tel. p/ contato (

)----------------------

16. Email ou outras formas pelas quais o (a) candidato (a) pode ser localizado (a)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Você é diplomado (a) por algum estabelecimento de ensino superior? ----------. Se a resposta for afirmativa,
preste as informações requeridas no ANEXO 01, disponível no final deste FIS.
18. Você está matriculado (a) em algum estabelecimento de ensino superior? ----------. Se a resposta for afirmativa,
preste as informações requeridas no ANEXO 02, disponível no final deste FIS.
19. Você esteve matriculado (a) em algum estabelecimento de ensino superior e não concluiu o curso? ----------. Se
a resposta for afirmativa, preste as informações requeridas no ANEXO 03, disponível no final deste FIS.
20. Você fala e escreve plenamente alguma língua estrangeira?----------. Se a resposta for afirmativa, preste as
informações requeridas no ANEXO 04, disponível no final deste FIS.
21. Você fala e/ou escreve parcialmente alguma língua estrangeira?----------. Se a resposta for afirmativa, preste as
informações requeridas no ANEXO 05, disponível no final deste FIS.
22. Preste as informações requeridas no ANEXO 06, disponível no final deste FIS e relacione os estabelecimentos
de ensino nos quais você estudou durante o ensino médio (1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio).
23. Você estudou em algum estabelecimento de ensino preparatório para o vestibular (“cursinho”)? ----------. Se a
resposta for afirmativa, preste as informações requeridas no ANEXO 07, disponível no final deste FIS.
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24. Você estudou em algum estabelecimento de ensino profissionalizante (por exemplo, SENAI, SESI, SEBRAE e
etc )?----------. Se a resposta for afirmativa, preste as informações requeridas no ANEXO 08, disponível no
final deste FIS.
25. Você é militar das Forças Armadas?----------.Se a resposta for afirmativa, preste as informações requeridas no
ANEXO 09, disponível no final deste FIS.
26. Você prestou o serviço militar?---------.Se a resposta for afirmativa, preste as informações requeridas no
ANEXO 10, disponível no final deste FIS.
27. Se você não prestou o serviço militar obrigatório, informe o número e categoria da sua Certidão de Reservista,
ano do alistamento militar, bem como o motivo de sua dispensa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. Você é Policial Militar de outro Estado ou Bombeiro Militar?----------.Se a resposta for afirmativa, preste as
informações requeridas no ANEXO 11, disponível no final deste FIS.
29. Você foi Policial Militar ou Bombeiro Militar?----------. Se a resposta for afirmativa, preste as informações
requeridas no ANEXO 12, disponível no final deste FIS.
30. Você é Policial Civil ou Guarda Civil Municipal?----------. Se a resposta for afirmativa, preste as informações
requeridas no ANEXO 13 disponível no final deste FIS.
31. Você

foi

Policial Civil ou Guarda Civil Municipal?----------. Se a resposta for afirmativa, preste as

informações requeridas no ANEXO 14, disponível no final deste FIS.
32. Você é Agente Prisional?----------. Se a resposta for afirmativa, preste as informações requeridas no ANEXO
15, disponível no final deste FIS.
33. Você foi Agente prisional?----------. Se a resposta for afirmativa, preste as informações requeridas no
ANEXO 16, disponível no final deste FIS.
34. Você é funcionário público civil federal, estadual ou municipal?-----------. Se a resposta for afirmativa, preste as
informações requeridas no ANEXO 17, disponível no final deste FIS.
35. Você foi funcionário público civil federal, estadual ou municipal?---------. Se a resposta for afirmativa, preste as
informações requeridas no ANEXO 18, disponível no final deste FIS.
36. Preste as informações requeridas no ANEXO 19, disponível no final deste FIS e relacione todas as empresas
privadas onde você trabalhou a partir dos 14 (catorze) anos de idade, incluindo o local onde trabalha
atualmente.
37. Qual a condição de ocupação do domicílio em que você reside? (próprio, alugado, cedido, invasão.)---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38. Qual é a sua renda mensal medida em salário mínimo (SM) ? ( Mais de 15 SM; Mais de 5 SM até 15 SM;
Mais de 3 SM até 5SM; Mais de 1 SM até 3 SM; Até 1 SM ; Não tenho renda mensal.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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39. Preste as informações requeridas no ANEXO 20, disponível no final deste FIS e r elacione, em ordem
cronológica, todos os lugares onde você residiu a partir dos 12 anos de idade, incluindo o lugar onde
atualmente reside.
40. Você ingere bebida alcoólica?----------. Se a resposta for afirmativa, informe se você já teve problemas no
trabalho, na família, com os vizinhos com os amigos e etc motivado pelo hábito de ingerir bebida alcoólica? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41. Você já foi usuário de drogas? ---------(LSD, maconha, haxixe, ópio, morfina, heroína, cocaína e seus
derivados, cola de sapateiro, ecstasy e etc). Se a resposta for afirmativa preste as seguintes informações: Qual
dessas drogas ou outras você usava? Por quanto tempo você foi usuário de droga? Há quanto tempo você parou?
Teve algum problema com a polícia?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42. Você já respondeu ou responde, na condição de réu ,a algum processo na justiça?----------. Se a resposta for
afirmativa informe sobre o motivo, Comarca,Vara Criminal ou Civil que o processo tramitou, data de início e
término do processos, sentença deferida e etc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43. Você está ou já foi indiciado em Inquérito Policial (IP) na Polícia Civil ou Polícia Federal?----------. Se a
resposta for afirmativa, informe sobre o motivo, qual instituição policial que você responde a IP, Delegacia ,
Departamento, etc que o IP tramita, data de início do seu indiciamento, conclusão do IP e etc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44.Você já cumpriu alguma pena imposta pelo Estado por ter cometido infração penal?---------. Se a resposta for
afirmativa informe qual pena você cumpriu; (reclusão, detenção, prestação de serviço à comunidade, interdição
temporária de direitos, perda de bens, multa); qual acusação que lhe foi imputada; em que período você foi
processado e apenado; em qual comarca e vara criminal tramitou o processo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45. Você já foi detido pela Polícia Militar e conduzido para alguma instituição policial (para a Polícia Civil, Polícia
Federal e etc)?---------. Se a resposta for afirmativa, informe o motivo, data da detenção, local da detenção,
pessoas que foram detidas juntamente com você e etc.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46. Antes de completar a maioridade penal, você cometeu algum ato infracional e foi conduzido para a Delegacia
da Criança e do Adolescente ou órgão similar?-----------. Se a resposta for afirmativa, informe qual ato
infracional você cometeu; qual a data e o local do ato infracional que cometeu; se a justiça da criança e do
adolescente lhe aplicou alguma medida sócio-educativa em decorrência do ato infracional cometido; qual (is) da
(s) seguinte (s) medida (s) sócio-educativa (s) lhe foi aplicada? (advertência; obrigação de reparar o dano;
prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de semi-liberdade; internação em
estabelecimento educacional; encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
orientação, apoio e acompanhamento temporários; matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento
oficial de ensino fundamental; inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao
adolescente;).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47. Antes de completar a maioridade penal, você morou em alguma entidade de atendimento à criança e ao
adolescente?----------. Se a resposta for afirmativa, qual o motivo de você ter sido incluído em algum
programa de proteção e sócio educativos destinados à criança e ao adolescente; qual é ou era a denominação
da entidade de atendimento à criança e ao adolescente onde você morou; qual é ou era o endereço da entidade
de atendimento à criança e ao adolescente onde você morou; qual o período que você morou nessa entidade
de atendimento à criança e ao adolescente motivo; qual o regime que lhe foi assistido ao tempo que você
morou nessa entidade de atendimento à criança e ao adolescente (em regime de : Orientação e apoio sóciofamiliar; apoio sócio-educativo em meio aberto; colocação familiar; acolhimento institucional; liberdade
assistida; semi-liberdade; internação)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48. Você é membro de algum clube de serviço ou confraria, tais como Rotary, Lions e etc---------. Se a reposta for
afirmativa, informe qual é a denominação do clube de serviço ou confraria do qual você é integrante; qual é o
endereço e o telefone do clube de serviço ou confraria do qual você é integrante; há quanto tempo você é
integrante desse clube de serviço ou confraria.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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49. Você foi membro de algum clube de serviço ou confraria, tais como Rotary, Lions e etc-----------. Se a reposta
for afirmativa, informe qual é a denominação do clube de serviço ou confraria do qual você foi integrante;
qual é o endereço do clube de serviço ou confraria do qual você foi integrante; qual é o número do telefone do
clube de serviço ou confraria do qual você foi integrante; Período que você foi integrante desse clube de
serviço ou confraria; qual o motivo do seu desligamento desse clube de serviço ou confraria.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50. Preste as informações requeridas no ANEXO 21, disponível no final deste FIS e relacione as informações
requeridas sobre seu pai, mãe, padastro, madastra, tutores legais e todos os irmãos e irmãs.
51. Você é casado (a), amasiado (a) ou convivente, solteiro (a) -------------------------. Se você for casado (a),
amasiado (a) ou convivente informe qual é o nome, RG, CPF, profissão, se está empregado (a), nível de
instrução, renda mensal medida em salário mínimo do seu (sua) companheiro (a)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52. Se você for casado (a), amasiado (a) ou convivente preste as informações requeridas no ANEXO 22 sobre o
pai, mãe, padastro, madastra, tutores legais e todos os irmãos e irmãs do/da seu/sua esposo (a), amásio (a) e
convivente.
53. Você tem parente (s) integrante (s) da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso?---------. Se a resposta for afirmativa, preste as informações requeridas no ANEXO 23.
54. Desenhe (em folha a parte e junte-a ao FIS) o croqui que facilite localizar a sua residência, assinalando os
pontos de referência e ruas principais.

DECLARAÇÃO
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Eu--------------------------------------------------------------------------, cuja qualificação se encontra no início deste
documento, inscrito no concurso público para provimento de cargo efetivo de soldado da PMMT e CBMMT
regulado pelo edital n. 001/200 9 – SAD/MT, de 27 de julho de 2009 e demais editais complementares,
sendo a minha inscrição a de número-----------------------------, ciente de que a Investigação Social trata-se de uma
das fases do referido certame, declaro para os devidos fins que li e respondi pessoalmente todas as questões
contidas no presente Formulário para Investigação Social; Todas as informações por mim prestadas são
verdadeiras; Autorizo a PMMT e o CBMMT a procederem a averiguação das informações por mim prestadas e
investigar como eu me comporto perante à sociedade; Autorizo as empresas públicas ou privadas e demais
instituições com as quais tive algum vínculo, a fornecer quaisquer informações de interesse da PMMT ou do
CBMMT sobre atos e fatos por mim praticados durante o tempo em que lá trabalhei, estudei, frequentei e etc; Não
impetrarei ação judicial para responsabilizá-los nas esferas civil ou criminal por ter prestado à PMMT ou ao
CBMMT as informações a mim relacionadas; Assinei todas as páginas deste documento. Nada mais a declarar.
.................................-MT, .............de.............................de 2010

______________________________________________________
ASSINATURA POR EXTENSO DO (a) CANDIDATO (a)
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ANEXO 01, RELACIONADO À 17ª QUESTÃO
Você é diplomado (a) por algum estabelecimento de ensino superior? --------------. Se a resposta for afirmativa, informe o seguinte:

CURSO (S) SUPERIOR (ES)

DENOMINAÇÃO (ÕES)

ENDEREÇO (S) DA (S) UNIVERDISDADE (S)

TELEFONE (S) DA (S)

QUE VOCÊ POSSUI.

DA (S) UNIVERSIDADE (S) ONDE

ONDE VOCÊ ESTUDOU.

UNIVERDISDADE (S)

VOCÊ ESTUDOU.

PERÍODO (ANO) QUE VOCÊ
REALIZOU O (S) CURSO (S)
SUPERIOR(ES)

ONDE VOCÊ ESTUDOU.
DE:

A:

DE:

A:

DE:

A:
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ANEXO 02, RELACIONADO À 18ª QUESTÃO
Você está matriculado (a) em algum estabelecimento de ensino superior? ------------------. Se a resposta for afirmativa, informe o seguinte:

CURSO SUPERIOR QUE

DENOMINAÇÃO DA UNIVERSIDADE

ENDEREÇO DA UNIVERSIDADE ONDE VOCÊ ESTÁ

TELEFONE DA

ANO OU SEMESTRE DO

VOCÊ ESTÁ

ONDE VOCÊ ESTÁ ESTUDANDO.

ESTUDANDO.

UNIVERDISDADE ONDE

CURSO QUE VOCÊ SE

VOCÊ ESTÁ ESTUDANDO.

ENCONTRA.

FREQUENTANDO.
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ANEXO 03, RELACIONADO À 19ª QUESTÃO
Você esteve matriculado (a) em algum estabelecimento de ensino superior e interrompeu o curso sem concluí-lo?-----------. Se a resposta for afirmativa, informe o seguinte:

CURSO SUPERIOR QUE

DENOMINAÇÃO DA UNIVERSIDADE

ENDEREÇO DA UNIVERSIDADE ONDE VOCÊ ESTÁVA

TELEFONE DA

PERÍODO (ANO) QUE VOCÊ

VOCÊ ESTAVA

ONDE VOCÊ ESTAVA ESTUDANDO.

ESTUDANDO.

UNIVERDISDADE ONDE

ESTUDOU UNIVERSIDADE

FREQUENTANDO.

VOCÊ ESTÁVA ESTUDANDO.

DE:

A:

DE:

A:

DE:

A:
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ANEXO 04, RELACIONADO À 20ª QUESTÃO
Você fala e escreve plenamente alguma língua estrangeira?----------------- Se a resposta for afirmativa, informe o seguinte:

IDIOMA QUE VOCE DOMINA.

DENOMINAÇÃO DO

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ONDE VOCÊ

TELEFONE DO

ESTABELECIMENTO DE ENSINO DE

ESTUDOU.

ESTABELECIMENTO DE

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS ONDE

ENSINO ONDE VOCÊ

VOCÊ ESTUDOU.

ESTUDOU.

PERÍODO (ANO) QUE VOCÊ
REALIZOU O CURSO NESSE
ESTABELECIMENTO DE
ENSINO

DE:

A:

DE:

A:

DE:

A:
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ANEXO 05, RELACIONADO À 21ª QUESTÃO
Você fala e/ou escreve parcialmente alguma língua estrangeira?-----------------. Se a resposta for afirmativa, informe o seguinte:
IDIOMA QUE FALA E/OU

DENOMINAÇÃO DO

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ONDE VOCÊ

TELEFONE DO

ESCREVE PARACIALMENTE.

ESTABELECIMENTO DE ENSINO DE

ESTUDOU OU ESTUDA.

ESTABELECIMENTO DE

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS ONDE

ENSINO ONDE VOCÊ

VOCÊ ESTUDOU OU ESTUDA.

ESTUDOU OU ESTUDA.

PERÍODO QUE VOCÊ
ESTUDOU OU ESTUDA
NESSE ESTABELECIMENTO
DE ENSINO

DE:

A:

DE:

A:

DE:

A:
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ANEXO 06, RELACIONADO À 22ª QUESTÃO.
Preste as seguintes informações referentes aos estabelecimentos de ensino nos quais você estudou durante o ensino médio (1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio).
PERÍODO (ANO).

SÉRIES DO ENSINO MÉDIO (1ª,
2ª E 3ª SÉRIE).

DENOMINAÇÃO DO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
ONDE VOCÊ ESTUDOU.

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ONDE VOCÊ
ESTUDOU.

DE:

A:

DE:

A:

DE:

A:
DE:

A:

DE:

A:

RESERVADO
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ANEXO 07, RELACIONADO À 23ª QUESTÃO.
Você estudou em algum estabelecimento de ensino preparatório para o vestibular (“cursinho”)? --------. Se a resposta for afirmativa, informe o seguinte:

PERÍODO (ANO).

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
PREPARATÓRIO PARA O VESTIBULAR ONDE VOCÊ
ESTUDOU.

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ONDE VOCÊ ESTUDOU.

DE:

A:

DE:

A:

DE:

A:

DE:

A:
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ANEXO 08, RELACIONADO À 24ª QUESTÃO.
Você estudou em algum estabelecimento de ensino profissionalizante (por exemplo, SENAI, SESI, SEBRAE e etc )?------. Se a resposta for afirmativa, informe o seguinte:
PERÍODO (ANO).

CURSO QUE VOCÊ
FREQUENTOU

DENOMINAÇÃO DO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
PROFISSIONALIZANTE ONDE VOCÊ
ESTUDOU.

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
PROFISSIONALIZANTE ONDE VOCÊ ESTUDOU.

DE:

A:

DE:

A:

DE:

A:
DE:

A:

DE:

A:
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ANEXO 09, RELACIONADO À 25ª QUESTÃO
25.Você é militar das Forças Armadas?----------.Se a resposta for afirmativa, preste as seguintes informações:
a. Você é integrante de qual Força Armada? (Marinha, Exército, Aeronáutica)-----------------------------------------b. Você está lotado em qual Unidade Militar ?(Base Aérea, Base Naval, Batalhão, Regimento e etc) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Qual é o endereço dessa Unidade Militar?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Qual é o telefone dessa Unidade Militar?------------------------------------------------------------------------------------e. Qual é a data de sua inclusão? -----------------------------------------------------------------------------------------------f.

Qual é o seu nome de guerra?--------------------------------------------------------------------------------------------------

g. Qual é o seu posto ou graduação?--------------------------------------------------------------------------------------------h. Você foi punido disciplinarmente? ----------.Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s) da (s)
punição (ões), natureza da (s) punição (ões) aplicada (s), ano que você foi punido e etc.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i.

Você já foi indiciado em Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado pela Força Armada da qual é integrante? ----------.Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s), ano de instauração do IPM , conclusão do
IPM, etc---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j. Você já foi envolvido em sindicância na condição de sindicado, instaurada pela Força Armada da qual é
integrante?----------.Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s), ano de instauração da sindicância,
conclusão da apuração dos fatos e etc.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVADO
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RESERVADO
ANEXO 10, RELACIONADO À 26ª QUESTÃO
26. Você prestou o serviço militar?---------.Se a resposta for afirmativa, informe o seguinte:
a. Você prestou o serviço militar em qual Força Armada ? (Marinha, Exército, Aeronáutica)-------------------------b. Você serviu à Força Armada acima mencionada em qual Unidade Militar (Base Aérea, Base Naval, Batalhão,
Regimento e etc)?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Em qual cidade está sediada essa Unidade Militar?-----------------------------------------------------------------------d. Qual foi o período que você prestou o serviço militar ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e. Qual era o seu nome de guerra?-----------------------------------------------------------------------------------------------f.

Qual era o seu posto ou graduação ao tempo em que prestou o serviço militar?----------------------------------------

g. Qual o motivo do seu desligamento da Força Armada acima mencionada?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. Você foi punido disciplinarmente? -------------- Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s) da (s)
punição (ões), natureza da (s) punição (ões) aplicada (s), ano que você foi punido e etc.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i.

Você foi indiciado em Inquérito Policial Militar (IPM) durante o período que prestou o serviço militar?---------.
Se a resposta for afirmativa, , mencione o (s) motivo (s), ano de instauração do IPM , conclusão do IPM , etc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j. Você foi envolvido em sindicância durante o período que prestou o serviço militar? ----------.Se a resposta
for afirmativa, mencione o (s) motivo (s), ano de instauração da sindicância, conclusão da apuração dos fatos ,
etc.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVADO
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RESERVADO
ANEXO 11, RELACIONADO À 28ª QUESTÃO

27. Você é Policial Militar de outro Estado ou Bombeiro Militar?----------.Se a resposta for afirmativa, preste as
seguintes informações:
a. Você é integrante da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar de qual Estado? ---------------------------b. Você está lotado em qual Unidade ?--------------------------------------------------------------------------------------c. Qual é o endereço e telefone dessa Unidade ?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Qual é a data de sua inclusão?-----------------------------------------------------------------------------------------------e. Qual é o número do seu RGPM ou RGBM?------------------------------------------------------------------------------f.

Qual é o seu nome de chamada?---------------------------------------------------------------------------------------------

g. Qual é a sua graduação?-----------------------------------------------------------------------------------------------------h. Qual é a classificação do seu comportamento?---------------------------------------------------------------------------i.

Você foi punido disciplinarmente pela PM ou CBM do qual é integrante?----------. Se a resposta for
afirmativa, mencione o (s) motivo (s) da (s) punição (ões), natureza da (s) punição (ões) aplicada (s), ano
que você foi punido e etc
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j.

Você já foi indiciado em Inquérito Policial Militar (IPM) pela PM ou CBM do qual é integrante?----------. Se
a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s), ano de instauração do IPM , conclusão do IPM e etc..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

k. Você já foi envolvido em sindicância na condição de sindicado pela PM ou CBM do qual é integrante?------. Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s), ano de instauração da sindicância, conclusão da
apuração dos fatos e etc.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVADO
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RESERVADO
ANEXO 12, RELACIONADO À 29ª QUESTÃO
29. Você foi Policial Militar ou Bombeiro Militar?----------.Se a resposta for afirmativa, preste as seguintes
informações:
a. Você foi integrante da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro Militar de qual Estado? -----------------------------b. Você foi Policial Militar ou Bombeiro Militar em que período?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Qual o endereço e o telefone da instituição da qual você foi integrante?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Qual era o seu nome de chamada?--------------------------------------------------------------------------------------------e. Qual era o número do seu RGPM ou RGBM-------------------------------------------------------------------------------f.

Qual era o seu posto ou graduação?-------------------------------------------------------------------------------------------

g. Você foi punido disciplinarmente pela PM ou CBM do qual era integrante? ----------. Se a resposta for
afirmativa, mencione o (s) motivo (s) da (s) punição (ões), natureza da (s) punição (ões) aplicada (s), ano que
você foi punido e etc -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. Você foi indiciado em Inquérito Policial Militar (IPM) pela PM ou CBM do qual era integrante?----------.
Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s), ano de instauração do IPM , conclusão do IPM e etc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i.

Você já foi envolvido em sindicância na condição de sindicado pela PM ou CBM do qual era integrante? -----.
Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s), ano de instauração da sindicância, conclusão da
apuração dos fatos e etc.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j.

Por que você foi desligado da referida PM ou CBM?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVADO
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RESERVADO
ANEXO 13, RELACIONADO À 30ª QUESTÃO
30.Você é Policial Civil ou Guarda Civil Municipal?----------. Se a resposta for afirmativa, preste as seguintes
informações.

a. Você é integrante de qual dessas duas instituições? ------------------------------------------------------------------------b. Qual a sua data de inclusão?-----------------------------------------------------------------------------------------------------c. Qual é o número do seu RG funcional?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Qual é seu cargo?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------e. Qual a Unidade em que você está lotado?-------------------------------------------------------------------------------------f. Qual o endereço e telefone da Unidade em que você está lotado?----------------------------------------------------------g. Você foi punido disciplinarmente pela instituição da qual é integrante? -------------- Se a resposta for afirmativa,
mencione o (s) motivo (s) da (s) punição (ões), natureza da (s) punição (ões) aplicada (s), ano que você foi punido
e etc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. Você foi envolvido em sindicância na condição de sindicado pela instituição da qual é integrante?----------.Se a
resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s) , ano de instauração da sindicância, conclusão da apuração dos
fatos e etc.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVADO
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RESERVADO
ANEXO 14, RELACIONADO À 31ª QUESTÃO
31. Você foi Policial Civil ou Guarda Civil Municipal?----------. Se a resposta for afirmativa, preste as seguintes
informações:

a. Você foi integrante da Polícia Civil de qual Estado ou Guarda Civil de qual município?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Você foi Policial Civil ou Guarda Civil Municipal em que período?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Qual o endereço e o telefone da instituição da qual você foi integrante ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d. Qual era o número de seu RG funcional?------------------------------------------------------------------------------------e. Qual era o seu cargo?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------f. Você foi punido disciplinarmente pela instituição da qual foi integrante?----------. Se a resposta for afirmativa,
mencione o (s) motivo (s) da (s) punição (ões), natureza da (s) punição (ões) aplicada (s), ano que você foi punido
e etc.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g. Você já foi envolvido em sindicância na condição de sindicado pela instituição da qual era integrante?----.
Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s), ano de instauração da sindicância, conclusão da apuração
dos fatos e etc.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. Qual o motivo do seu desligamento da referida instituição?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVADO
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RESERVADO
ANEXO 15, RELACIONADO À 32ª QUESTÃO

32. Você é Agente Prisional?----------. Se a resposta for afirmativa, informe o seguinte:

a.Em qual Unidade Prisional, Departamento ou Setor você está lotado?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b.Qual o endereço e o telefone da Unidade Prisional, Departamento ou Setor que você está lotado?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c.Qual é a data da sua inclusão?---------------------------------------------------------------------------------------------------d.Qual é o número do seu RG funcional-----------------------------------------------------------------------------------------e.Você foi punido disciplinarmente pela administração do Sistema Prisional?----------. Se a resposta for afirmativa,
mencione o (s) motivo (s) da (s) punição (ões), natureza da (s) punição (ões) aplicada (s), ano que você foi punido
e etc.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f.Você já foi envolvido em sindicância na condição de sindicado pela administração do Sistema Prisional?-------Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s) ), ano de instauração da sindicância, conclusão da apuração
dos fatos e etc.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVADO
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RESERVADO
ANEXO 16, RELACIONADO À 33ª QUESTÃO
33. Você foi Agente Prisional?----------. Se a resposta for afirmativa, informe o seguinte:

a. Qual o endereço e o telefone da Unidade Prisional, Departamento ou Setor que você trabalhou?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Em que período você foi Agente Prisional?-----------------------------------------------------------------------------c. Qual era o número de seu RG funcional?-----------------------------------------------------------------------------------d. Você foi punido disciplinarmente pela administração do Sistema Prisional?-----------. Se a resposta for
afirmativa, mencione o (s) motivo (s) da (s) punição (ões), natureza da (s) punição (ões) aplicada (s), ano que
você foi punido e etc.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e. Você já foi envolvido em sindicância na condição de sindicado pela administração do Sistema Prisional?------Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s) ), ano de instauração da sindicância, conclusão da
apuração dos fatos e etc.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f. Qual o motivo do seu desligamento da referida instituição?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVADO
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RESERVADO
ANEXO 17, RELACIONADO À 34ª QUESTÃO
34. Você é funcionário público civil federal, estadual ou municipal?-----------.Se a resposta for afirmativa informe o
seguinte.

a. Você é funcionário público civil de qual esfera governamental? (federal, estadual ou municipal)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Você está lotado em qual secretaria, pasta, departamento, setor, etc?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Você é funcionário público civil de qual Estado ou Município?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Qual é o endereço e telefone do seu local de trabalho?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e. Você é funcionário público civil desde quando?---------------------------------------------------------------------------f. Qual é o número do seu RG funcional?--------------------------------------------------------------------------------------g. Qual é o seu cargo?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------h. Você foi punido disciplinarmente pela secretaria, pasta, departamento, setor da qual é integrante?.----------. Se a
resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s) da (s) punição (ões), natureza da (s) punição (ões) aplicada
(s), ano que você foi punido e etc.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i. Você já foi envolvido em sindicância na condição de sindicado pela secretaria, pasta, departamento, setor da
qual é integrante?.---------. Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s) ), ano de instauração da
sindicância, conclusão da apuração dos fatos e etc.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVADO
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RESERVADO
ANEXO 18, RELACIONADO À 35ª QUESTÃO
35. Você foi funcionário público civil federal, estadual ou municipal?---------. Se a resposta for afirmativa informe
o seguinte?

a. Você foi funcionário público civil de qual esfera governamental? (federal, estadual ou municipal)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Você foi lotado em qual secretaria, pasta, departamento, setor, etc?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Você foi funcionário público civil de qual Estado ou Município?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Qual é o endereço e telefone do local onde você trabalhava?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e. Você foi funcionário público civil em que período?----------------------------------------------------------------------f. Qual era o número do seu RG funcional?-----------------------------------------------------------------------------------g. Qual era o seu cargo?----------------------------------------------------------------------------------------------------------h. Você foi punido disciplinarmente pela secretaria, pasta, departamento, setor da qual foi integrante?.-------------.
Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s) da (s) punição (ões), natureza da (s) punição (ões)
aplicada (s), ano que você foi punido e etc.---------------------------------------------------------------------------------

i. Você já foi envolvido em sindicância na condição de sindicado pela secretaria, pasta, departamento, setor da
qual foi integrante?.---------. Se a resposta for afirmativa, mencione o (s) motivo (s) ), ano de instauração da
sindicância, conclusão da apuração dos fatos e etc.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j. Qual o motivo do seu desligamento da referida secretaria, pasta, departamento, setor, etc?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESERVADO
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RESERVADO
ANEXO 19, RELACIONADO À 36ª QUESTÃO.
Relacione todas as empresas privadas onde você trabalhou a partir dos 14 (catorze) anos de idade, incluindo o local onde trabalha atualmente.
DENOMINAÇÃO DAS
EMPRESAS ONDE VOCÊ
TRABALHOU.

ENDEREÇOS E TELEFONES DAS
EMPRESAS ONDE VOCÊ TRABALHOU.
(RUA, AVENIDA, Nº, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, COMPLEMENTO DO ENDEREÇO, CEP
E PONTO DE REFERÊNCIA PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO)

RESERVADO

PERÍODO EM QUE VOCÊ TRABALHOU
NESSAS EMPRESAS

MOTIVO PELO QUAL VOCÊ DEIXOU
DE TRABALHAR NESSAS EMPRESAS
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RESERVADO
CONTINUAÇÃO DO ANEXO 19, RELACIONADO À 36ª QUESTÃO.
DENOMINAÇÃO DAS
EMPRESAS ONDE VOCÊ
TRABALHOU.

ENDEREÇOS E TELEFONES DAS
EMPRESAS ONDE VOCÊ TRABALHOU.
(RUA, AVENIDA, Nº, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, COMPLEMENTO DO ENDEREÇO, CEP
E PONTO DE REFERÊNCIA PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO)

RESERVADO

PERÍODO EM QUE VOCÊ TRABALHOU
NESSAS EMPRESAS

MOTIVO PELO QUAL VOCÊ DEIXOU
DE TRABALHAR NESSAS EMPRESAS
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RESERVADO
ANEXO 20, RELACIONADOÀ 39ª QUESTÃO.
Relacione em ordem cronológica todos os lugares onde você residiu a partir dos 12 anos de idade, incluindo o lugar onde atualmente reside.
PERÍODO

ENDEREÇO QUE VOCÊ MOROU
(RUA, AVENIDA, Nº, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, COMPLEMENTO DO ENDEREÇO, CEP E
PONTO DE REFERÊNCIA PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO

DE:
A:

DE:
A:

DE:
A:

DE:
A:

DE:
A:

DE:
A:

RESERVADO

PESSOA (S) COM A (S) QUAL (IS) VOCÊ MOROU
NO PERÍODO E ENDEREÇO REGISTRADO

IDADE QUE VOCÊ TINHA
QUANDO MOROU NO
PERÍODO E ENDEREÇO
REGISTRADO
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RESERVADO
ANEXO 21, RELACIONADO À 50ª QUESTÃO.
Preste as informações requeridas sobre seu pai, mãe, padastro, madastra, tutores legais e todos os irmãos e irmãs.
PARENTES
(pai, mãe, irmão,
irmã, padastro,
madastra)

NOME

RG

CPF

ENDEREÇO
E
TELEFONE RESIDENCIAL

RESERVADO

PROFISSÃO

DATA
DE
NASCIMEN
TO

VIVO
OU
MOR
TO

(

)V

(

)M

(

)V

(

)M

(

)V

(

)M

(

)V

(

)M
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RESERVADO
CONTINUAÇÃO DO ANEXO 21, RELACIONADO À 50ª QUESTÃO.
PARENTES
(pai, mãe, irmão,
irmã, padastro,
madastra)

NOME

RG

CPF

ENDEREÇO
E
TELEFONE RESIDENCIAL

RESERVADO

PROFISSÃO

DATA
DE
NASCIMEN
TO

VIVO
OU
MOR
TO

(

)V

(

)M

(

)V

(

)M

(

)V

(

)M

(

)V

(

)M
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RESERVADO
ANEXO 22, RELACIONADA À 52ª QUESTÃO.
Preste as informações requeridas sobre o pai, mãe, padastro, madastra, tutores legais e todos os irmãos e irmãs do/da seu/sua esposo (a), amásio (a) e convivente.
PARENTES
DO/DA
SEU/SUA
ESPOSO (A),
AMÁSIO (A) E
CONVIVENTE
(pai, mãe, irmão,
irmã, padastro,
madastra)

NOME

RG

CPF

ENDEREÇO
E
TELEFONE RESIDENCIAL

RESERVADO

PROFISSÃO

DATA
DE
NASCIMEN
TO

VIVO
OU
MOR
TO

(

)V

(

)M

(

)V

(

)M

(

)V

(

)M

(

)V

(

)M
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RESERVADO
CONTINUAÇÃO DO ANEXO 22, RELACIONADO À 52ª QUESTÃO.
PARENTES
DO/DA
SEU/SUA
ESPOSO (A),
AMÁSIO (A) E
CONVIVENTE

NOME

RG

CPF

ENDEREÇO
E
TELEFONE RESIDENCIAL

RESERVADO

PROFISSÃO

DATA
DE
NASCIMEN
TO

VIVO
OU
MOR
TO

(

)V

(

)M

(

)V

(

)M

(

)V

(

)M

(

)V

(

)M
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RESERVADO
ANEXO 23, RELACIONADA À 53ª QUESTÃO.
Você tem parente (s) integrante (s) da PMMT ou do CBMMT?--------. Se a resposta for afirmativa, preste as seguintes informações.
POSTO/
GRADUAÇÃO

NOME

RG PM

GRAU

OU

DE PARENTESCO

RG BM

RESERVADO

LOCAL DE TRABALHO

