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                                           CONCURSO PÚBLICO 001/2017  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  
 

A Prefeitura Municipal de Votorantim em cumprimento ao mandado judicial pro-
cesso 1003062-21.2019 e as disposições constantes no Edital de Abertura de Inscri-
ções do Concurso Público Nº 001/2017, RESOLVE:  
 
I. CONVOCAR, em conformidade com o item 12 do Edital de Abertura de Inscrições, 
a candidata Diana Priscila dos Santos, Matricula 2000295450 do cargo de GCM – 
FEMININO para comparecer no dia 08/11/2019 as 14h:30 na Sala de Reuniões da 
Secretaria de Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM, na 
Avenida 31 de Março, 327 – Centro – Votorantim/SP.  
 
II.   A candidata convocada deverá apresentar original e cópia de todos os documentos 
especificados no item 3 do Edital de Abertura do Concurso, sendo:   
 

Cópia da carteira de vacinação 

Cópia de comprovante de endereço (preferencialmente conta de água, luz ou telefone) 

Cópia da carteira de trabalho (página com a foto, número de série e dados pessoais) 

Cópia do RG 

Cópia do CPF 

Cópia Certidão de nascimento (se casado (a) de casamento) 

Cópia de Título de Eleitor 

Cópia do Comprovante da última eleição 1º e 2º Turno 

Cópia de certidão de reservista para homens 

Cópia do Comprovante do PIS/PASEP   

Cópia de certidão de filhos menores até 21 anos 

certidão de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br/antecedentes) 

Cópia de comprovante de aposentadoria, se aposentado 

Cópia da carteira de habilitação 
Cópia e original do diploma ou certificado de conclusão do curso exigido pelo cargo  

 

 
III.  A documentação apresentada será analisada pela Comissão Especial, que 
autorizará ou não a matrícula do candidato no Curso de Formação de Guarda Civil, 
em face do resultado da análise documental. 
 
IV.  A Comissão Especial poderá realizar diligências ou solicitar complementação de 
documentos e informações, visando aferir adequadamente a habilitação do candidato 
convocado. 
 
 
V. O candidato que deixar de se apresentar no prazo estipulado, ou não apresentar 
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integralmente a documentação comprobatória requisitada, ou ainda apresentá-la 
contendo fraude ou falsidade de qualquer espécie, será desclassificado do concurso 
público, sem prejuízo das responsabilizações civil, penal e administrativa que 
couberem. 
 
 
                                
                                         VOTORANTIM, 06 de novembro de 2019.   
 
 
                                             FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA  
 
                                                        Prefeito Municipal  
 
 
 
          


