ORIENTAÇÕES REFERENTES À ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.

1. Os candidatos deverão IMPRIMIR o FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DO
CANDIDATO (FIC) e, depois de ler as considerações iniciais, contidas na capa,
preenchê-lo de próprio punho, usando caneta de tinta azul ou preta. (O Formulário
encontra-se no anexo l )

2. Após preencher o Formulário (FIC), os candidatos deverão tirar 05 (cinco)
cópias tipo Xerox do mesmo, e trazer consigo, no dia marcado para comparecer no
CEMET – I (antigo CFAP), o formulário original preenchido à caneta, mais as 05 (cinco)
cópias tipo Xerox. (A tabela constando dias e horários de comparecimento ao
CEMET-l, antigo CFAP, encontra-se no anexo ll)

3. No dia que estiver marcado para o candidato comparecer no CEMET – I (antigo
CFAP), a fim de entregar a documentação necessária ao inicio da ETAPA DE
INVESTIGAÇÃO SOCIAL, o mesmo DEVERÁ LEVAR CONSIGO O FORMULÁRIO
(FIC), DEVIDAMENTE PREENCHIDO, juntamente com as 05 (cinco) cópias tipo
Xerox, e entregá-los ao encarregado do Setor de Investigação Social, quando, na
ocasião, poderá tirar dúvidas, caso existam, referentes ao seu preenchimento.

4. Caso o candidato fique com alguma dúvida com relação a algum item a ser
preenchido, deverá deixá-lo em branco para tirar a dúvida com o agente responsável
pelo recebimento do material no CEMET-I (antigo CFAP). Nesta ocasião, o candidato
fará o preenchimento do item do qual tenha dúvida, no formulário original respondido à
caneta, e preencherá, também, à caneta, nas 05 (cinco) cópias tipo Xerox.

5. Os candidatos deverão trazer no dia marcado para a entrega da documentação
necessária ao início da ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL; além do FORMULÁRIO
DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO, juntamente com
as 05 (cinco) cópias tipo Xerox, os seguintes itens:
a) Candidatos do Sexo Masculino
- Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
- Cópia do Certificado de Reservista, caso tenha servido às Forças Armadas;
- Cópia do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), caso tenha sido
dispensado do Serviço Militar;
- Caso tenha servido às Forças Armadas, cópia da Declaração de Comportamento
ou Diploma de Honra ao Mérito;
- Certidão de Antecedentes Criminais, fornecida pelas Polícias Federal e Estadual,
com atuação nas localidades onde o candidato houver residido nos últimos 05
(cinco) anos.
- 01 (uma) Fotografia 3x4

b) Candidatos do Sexo Feminino
- Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio
- Certidão de Antecedentes Criminais, fornecida pelas Polícias Federal e Estadual,
com atuação nas localidades onde a candidata houver residido nos últimos 05 (cinco)
anos.
- 01 (uma) Fotografia 3x4

6. Observações Finais:
- O CEMET – l (antigo CFAP) está situado na BR 232, Km 8,3, bairro do CuradoJaboatão dos Guararapes ( de frente ao Atacado dos Presentes, do Curado).
- Os horários que os candidatos deverão se apresentar no CEMET-l, observando a sua
classificação com a distribuição constante na tabela do anexo ll, são os seguintes:
PARA O TURNO DA MANHÃ, O CANDIDATO DEVERÁ SE APRESENTAR NO CEMET-I, ANTIGO CFAP, ÀS 7:30h
PARA O TURNO DA TARDE, O CANDIDATO DEVERÁ SE APRESENTAR NO CEMET-I, ANTIGO CFAP, ÀS 13:30h

