
FORMULÁRIO PARA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO RIO GRANDE DO NORTE - SEJUC/RN 

 

À Comissão Especial de Investigação Social, 

Tendo em vista o disposto no Edital nº 001/2017 - SEARH/SEJUC/RN, venho apresentar a esta Comissão a documentação 

comprobatória (original ou cópia autenticada em cartório) pertinente à etapa de Investigação Social, de caráter apenas 

eliminatório, inclusive a Ficha de Informações preenchida. 

01 - Número de documentos (folhas) entregues (por extenso): ______________________________________ 

02 - Nome do candidato:  

03 - Nº de inscrição:  

04 - Cargo:  

05 - Concurso: Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte - SEJUC/RN 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL VISTO 

Certidão comprobatória de inexistência de antecedentes criminais expedida pelo Tribunal de Justiça OU cartórios 
distribuidores de feitos criminais do(s) Estado(s) em que residiu nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação 
do Edital de abertura do Concurso (ATENÇÃO: a certidão expedida pelo Tribunal de Justiça substitui a certidão dos 
cartórios distribuidores criminais, podendo o candidato apresentar uma OU outra) 

  

Certidão comprobatória de inexistência de antecedentes criminais expedida pela Auditoria Militar do(s) Estado(s) em 

que residiu nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do Edital de abertura do Concurso 
  

Certidão comprobatória de inexistência de antecedentes criminais expedida pela Justiça Federal do(s) Estado(s) em 

que residiu nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do Edital de abertura do Concurso 
  

Certidão comprobatória de inexistência de antecedentes criminais expedida pela Justiça Eleitoral do(s) Estado(s) em 

que residiu nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do Edital de abertura do Concurso 
  

Atestados de idoneidade moral e civil fornecidos por 2 (duas) pessoas, de preferência, autoridades públicas e policiais, 

membros da Magistratura, do Ministério Público ou membros do Magistério de Nível Superior 

1ª □                        

2ª □  
Certidões negativas dos cartórios de protesto da(s) cidade(s) em que o candidato residiu e exerceu atividades nos 
últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do Edital de abertura do Concurso (ATENÇÃO: quando a localidade 
possuir mais de um cartório de protesto o candidato deverá apresentar certidão de todos os tabelionatos) 

  

Declaração ou certidão de órgãos públicos, em que o candidato exerça ou tenha exercido cargo público (QUANDO 
FOR O CASO), atestando que o candidato não se encontra respondendo a processo administrativo disciplinar nem teve 

contra si aplicada a pena de demissão 

  

Ficha de Informações, devidamente preenchida conforme as orientações nela contidas e assinada de próprio punho 
pelo candidato com reconhecimento de firma de sua assinatura 

  

Todos os documentos estão em sua via original ou cópia autenticada (aqueles obtidos por meio eletrônico estão 
devidamente acompanhados dos respectivos comprovantes de autenticidade - certificados digitais que atendam aos 

requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil, ICP-Brasil) 

  

Todos os documentos foram emitidos a partir da data de 24 de maio de 2017 (data da publicação do Edital de abertura 

do Concurso) 
  

Todos os documentos encontram-se dentro da data de validade (QUANDO o documento a possuir)   

 

Declaro estar ciente acerca da obrigatoriedade de entrega de toda a documentação exigida no Edital nº 001/2017 e na convocação 

para a etapa de Investigação Social. Declaro, ainda, estar ciente que a entrega de forma incompleta ou insatisfatória de qualquer 

dos documentos requeridos nas publicações retrocitadas ou a apresentação de documentos inexatos e/ou incompletos acarretará 

na minha CONTRAINDICAÇÃO pela Comissão Especial e, por conseguinte, em minha eliminação do Concurso Público.

Em anexo, os documentos supracitados 

 

Sexta-feira, 10 de janeiro de 2020 

_______________________________________________________ 

Assinatura do candidato



 


