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CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E NA VIDA PRIVADA 
E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

 
A Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da Comissão Especial de Concurso Público, 

instituída mediante a Resolução SAP nº 40, publicada no Diário Oficial do Estado de 26.02.2016, alterada pela 
Resolução SAP nº 36, publicada no Diário Oficial do Estado de 30.03.2017, que cuida do Concurso Público para  
Agente de Segurança Penitenciária de Classe I (sexo feminino), regido pelo Edital CCP nº 057/2017, publicado em 
17/05/2017, retificado em 26/05/2017, DIVULGA a data/horário/local para a realização da 4ª fase (Comprovação  
de  Idoneidade  e  Conduta  Ilibada  na  Vida  Pública  e  na  Vida  Privada  e Investigação  Social). 
 

I – Constam do presente edital, as candidatas convocadas por meio dos Editais CCP nº 
117/2018, publicado em 20/06/2018, e 128/2018, publicado em 17/07/2018, para entregar os documentos de 
comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social.  

 
II - A relação das candidatas convocadas, bem como a data, horário e o local da prova 

constam do ANEXO I do presente edital e está disponível no site www.msconcursos.com.br, aba “LOCAIS DE 

PROVA”. 

 

III - As candidatas deverão chegar ao local para entregar os documentos de comprovação de 
idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social, com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos do horário dos fechamentos dos portões, não sendo admitido o ingresso de candidatas, sob 
pretexto algum, após o fechamento deles. 
 

IV - Não haverá segunda chamada para entregar os documentos de comprovação de 
idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência da candidata. 

 
V - Será admitida no local para entregar os documentos de comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social, somente a candidata que estiver munida 
do original de um dos seguintes documentos oficiais, vigentes e com foto, de forma a permitir, com clareza, a sua 
identificação: cédula de identidade (RG), carteira de trabalho e previdência social, carteira de órgão ou conselho 
de classe, carteira nacional de habilitação, ou passaporte. 
 

VI - Para a comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e 
investigação social – de caráter eliminatório –, a candidata convocada deverá apresentar ao fiscal da sala de 
aplicação: 
 

a) O questionário de comprovação de idoneidade e conduta ilibada, (Anexo VII) disponível no 
endereço eletrônico da Empresa MSCONCURSOS (www.msconcursos.com.br), preenchido e assinado; 

 
b) Cópia autenticada da carteira de identidade (RG) ou do Registro de Identidade Civil (RIC).   
 
c) Original da Certidão de Distribuição Criminal da Justiça Estadual da Comarca onde reside.  
 
d) Original da(s) Certidão(ões) de Distribuição Criminal da Justiça Estadual da(s) Comarca(s) 

ONDE RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS QUE ANTECEDEM À DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE 
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CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DESTA COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA 
PÚBLICA E NA VIDA PRIVADA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 

 
e) Original da(s) Certidão(ões) de Distribuição Criminal da Justiça Federal da(s) região(ões) 

ONDE RESIDIU NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS QUE ANTECEDEM À DATA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DESTA COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA 
PÚBLICA E NA VIDA PRIVADA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. Total de certidão (ões). 

 
f) Uma (1) foto, no tamanho 5x7 cm, datada, a partir de 20/02/2018, colada no questionário.  
 
VII - O preenchimento desse Questionário é de inteira responsabilidade da candidata. 
 
VIII - A documentação comprobatória deverá ser entregue ao fiscal da sala de aplicação, em 

envelope A4 identificado, SEM LACRAR. 
 
IX - A candidata não poderá ausentar-se da sala de aplicação levando qualquer dos materiais 

fornecidos, nem sem autorização e acompanhamento do fiscal. 
 

X - A candidata somente poderá retirar-se do local, depois que todas as candidatas, 
convocadas para o mesmo horário, terminarem de entregar os documentos de comprovação de idoneidade e 
conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social.  

 

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é 
expedido o presente Edital. 

 
ANEXO I 

 
DATA: 26/08/2018. 
HORÁRIO DE FECHAMENTO DO PORTÃO: 9h. 
LOCAL: E. E. DRA. MARIA AUGUSTA SARAIVA. 
ENDEREÇO: Rua São Domingos, nº 185, Bairro Bela Vista, São Paulo, SP. 
SALA: 01 
INSCRIÇÃO – NOME. 
130037 - CAMILA LOPES DE MORAIS;  
2336     - FABÍOLA FRANCO MARCELINO DE OLIVEIRA FREITAS;  
22221   - GABRIELA RIBEIRO MESQUITA; 
210159 - GRAZIELE JESUS DE ALMEIDA;,  
122130 - RAQUEL APARECIDA GODINHO. 

 
São Paulo, 17 de agosto de 2018. 

 
 
   

Daniela M N Borsetti 
Presidente da Comissão 


