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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE INTELIGÊNCIA – CEINT 
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS DIVERSOS QUADROS DO CBMDF  

RECIBO DO(A) CANDIDATO(A)  

NOME                            

                              

 

ESTADO(S) DE ORIGEM (UF): _______________________________________________ 

                 

SUBJUDICE?                                                  

 

Motivo:________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Cargo:_________Inscrição: _________CPF:______________Data____/____/____ 

Para uso do CEINT:  

TOTAL DE FOLHAS ENTREGUES: 

 

 

               Recebemos do(a) candidato(a) acima, os documentos referentes à Fase da SINDICÂNCIA DA 

VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL. 

 

 

                É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) atentar-se à documentação exigida no edital 

de referência ao cargo a que concorre. Fica notificado(a), conforme previsto em edital, que a falta de um 

ou mais documentos exigidos para essa fase acarreta sua eliminação do certame. 

 

                 

                 A análise definitiva do Formulário de Investigação Social e Funcional será realizada 

exclusivamente pela banca examinadora, juntamente com a documentação entregue, e o resultado será 

publicado no DODF em data prevista no edital e divulgado no site:  www.idecan.org.br. 

 

Para uso do CEINT:  
 

Observações:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

 

 

_______________________________               ________________________________ 

 Atendente (Posto/Grad/Matr.)                           Assinatura do(a) candidato(a) 

 

 

NÃO SIM 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE INTELIGÊNCIA – CEINT 
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS DIVERSOS QUADROS DO CBMDF 

RECIBO (VIA CANDIDATO(A)) 

NOME                            

                              

 

Cargo:_________Inscrição: ______________CPF:______________Data____/____/____ 

Para uso do CEINT:  

TOTAL DE FOLHAS ENTREGUES 

 

 

               Recebemos do(a) candidato(a) acima, os documentos referentes à Fase da SINDICÂNCIA DA 

VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL. 

 

 

                É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) atentar-se à documentação exigida no edital 

de referência ao cargo a que concorre. Fica notificado(a), conforme previsto em edital, que a falta de um 

ou mais documentos exigidos para essa fase acarreta sua eliminação do certame. 

 

                 

                A análise definitiva do Formulário de Investigação Social e Funcional será realizada 

exclusivamente pela banca examinadora, juntamente com a documentação entregue, e o resultado será 

publicado no DODF em data prevista no edital e divulgado no site: www.idecan.org.br. 

  

Para uso do CEINT:  
 

Observações:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

 

 

 

_______________________________               ________________________________ 

Atendente (Posto/Grad/Matr.)                   Assinatura do(a) candidato(a). 

 

http://www.idecan.org.br/

