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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO E SEGURANÇA PATRIMONIAL (GUARDA MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE 

ARACATI-CE 

 

EDITAL Nº 09.01/2021, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI, de acordo com o que estabelece o Edital 01.02/2018, de 
11 de janeiro de 2018, torna pública a convocação (Sub Judice) de candidatos ao cargo de Técnico 
em Fiscalização de Trânsito e Segurança  Patrimonial  (Guarda  Municipal), para a realização da 
Etapa de Investigação Social, de acordo com o item 16 do referido Edital e conforme orientações 
constantes no presente Edital.  

1. DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

1.1. Ficam convocados para a etapa de Investigação Social os candidatos (Sub Judice) aprovados e 
classificados na prova escrita e declarados APTOS na Avaliação de Saúde e na Avaliação de 
Capacidade Física, conforme estabelecido no Processo: 0631015-61.2021.8.06.0000 - Agravo de 
Instrumento, de relatoria do Desembargador Dr. WASHINGTON LUÍS BEZERRA DE ARAÚJO. 

1.2. A etapa de Investigação Social terá caráter eliminatório. 

1.3. A relação dos convocados consta do Anexo I deste Edital. 

2. DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DA REALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

2.1. A Etapa de Investigação Social será regulada pelo Edital 01.02/2018, de 11  de janeiro de 2018, 
especificamente o item 16, que dispõe sobre as condições para a realização desta etapa. 

2.2. A Investigação Social será realizada sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança 
Cidadã e Ordem Pública de Aracati que poderá acionar outros órgãos de segurança constituídos no 
Estado do Ceará ou no território nacional, para obtenção de informações sobre os candidatos. 

2.3. A Comissão Especial para realização desta etapa foi instituída, por meio da Portaria nº 
001.15.03/2021, de 15 de março de 2021, do Gabinete do Prefeito de Aracati. 

2.4. A Investigação Social constará de uma Pesquisa Social, com base em documentação fornecida 
pelo(a) próprio(a) candidato(a), podendo ser efetuadas diligências se for o caso.  

2.5. A Investigação Social será realizada por profissionais devidamente habilitados. 

3. DOS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

3.1. Os candidatos convocados para a etapa de Investigação Social, conforme Anexo I do presente 
Edital, deverão enviar os documentos relacionados no subitem 3.4 deste Edital, por meio de SEDEX, 
endereçado à Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e Ordem Pública de Aracati, situada à Rua 
Santos Dumont, 1146, Farias Brito, CEP 62.800-000, Aracati/CE, com horário de funcionamento das 
08h às 17h, de segunda a sexta. 

3.2. O envelope contendo os documentos deverá estar devidamente identificado, contendo, 
obrigatoriamente, na sua parte externa: o nome completo, o número de inscrição e o CPF do(a) 
candidato(a), bem como o cargo ao qual está concorrendo. 

3.3. Só serão aceitos os documentos postados até o dia 10 de setembro de 2021. 
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3.4. Os candidatos devem enviar, conforme subitens 3.1, 3.2 e 3.3 deste Edital, os seguintes 
documentos: 

3.4.1. 01 (uma) foto 5 x 7;  

3.4.2. 01 (uma) cópia, autenticada em cartório, do Comprovante de Situação Cadastral no CPF 
ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH);  

3.4.3. 01 (uma) cópia, autenticada em cartório, da Cédula de Identidade; 

3.4.4. 01 (uma) cópia, autenticada em cartório, do comprovante de endereço do(a) candidato(a), 
emitido no ano de 2021; 

3.4.5. 01 (uma) declaração de residência do(a) candidato(a), nos últimos 5 (cinco) anos, digitada 
e assinada, com firma reconhecida em cartório, conforme modelo e orientações no Anexo II deste 
Edital; 

3.4.6. 01 (uma) declaração de trabalho do(a) candidato(a), dos últimos 5 (cinco) anos, digitada e 
assinada, com firma reconhecida em cartório, conforme modelo e orientações no Anexo III deste 
Edital; 

3.4.6.1. Deverão ser considerados, para fins desse subitem, os vínculos referentes aos últimos 
cinco anos; 

3.4.7. Para cada CNPJ de pessoa jurídica citada no documento solicitado no subitem 3.4.6 deste 
Edital, 01 (uma) cópia, autenticada em cartório, do Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral do CNPJ da pessoa jurídica; 

3.4.8. Para cada CNPJ de pessoa jurídica citada no documento solicitado no subitem 3.4.6 deste 
Edital, 01 (uma) declaração do empregador, sobre a conduta ético-moral do(a) candidato(a), 
digitada e assinada, com firma reconhecida em cartório, conforme modelo e orientações no Anexo 
IV deste Edital; 

3.4.9. 01 (uma) cópia, autenticada em cartório, da Certidão Negativa Criminal da Justiça Federal; 

3.4.10. 01 (uma) cópia, autenticada em cartório, da Certidão Negativa Criminal da Justiça Eleitoral 
(não confundir com Certidão de Quitação Eleitoral); 

3.4.11. 01 (uma) cópia, autenticada em cartório, da Certidão Negativa Criminal da Justiça Militar 
(Justiça Militar da União); 

3.4.12. 01 (uma) cópia, autenticada em cartório, para cada Certidão Negativa Criminal da Justiça 
Estadual, incluindo Juizados Especiais Criminais (distribuição e execução, onde houver), do(s) 
local(is) onde o(a) candidato(a) tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, conforme declarado 
no documento solicitado no subitem 3.4.5 deste Edital; 

3.4.13. 01 (uma) cópia, autenticada em cartório, para cada Certidão Negativa de antecedentes 
criminais emitida pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, ou órgão análogo, do(s) 
Estado(s) onde residiu o candidato nos últimos 05 (cinco) anos, conforme declarado no documento 
solicitado no subitem 3.4.5 deste Edital;  

3.4.14. 01 (uma) cópia, autenticada em cartório, da Certidão Negativa da Corregedoria Geral ou 
outro órgão, se servidor ou ex-servidor público, de que não sofreu punição por falta grave ou 
gravíssima nos últimos doze meses;  

3.5. Não serão aceitos, em hipótese alguma, documentos fora do estabelecido nos subitens 3.1, 3.2 
e 3.3 deste Edital. 
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3.6. Os documentos postados e entregues pelos candidatos não serão devolvidos em nenhuma 
hipótese. 

4. DO RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

4.1. O resultado preliminar da Investigação Social será publicado no site do concurso 
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018 no dia 14 de setembro de 2021. 

4.2. Na Investigação Social não será atribuída nota, nesta fase, os candidatos serão considerados 
APTOS ou INAPTOS. 

4.3. O candidato será considerado APTO ao apresentar o perfil compatível com o esperado para o 
cargo, que será apurado por equipe examinadora destinada para esta etapa. 

4.4. O candidato será considerado INAPTO, no caso de: 

4.4.1. Habitualidade no descumprimento obrigações legítimas, tais como, dentre outras, dos deveres 
de assiduidade, pontualidade, discrição e urbanidade;  

4.4.2. Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e administrativas;  

4.4.3. Manifestação de desapreço às autoridades e aos atos da administração pública;  

4.4.4. Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores 
antecedentes criminais ou morais;  

4.4.5. Prática de ato que possa importar em escândalo ou comprometer a função de segurança;  

4.4.6. Frequência a locais incompatíveis com o decoro das funções de Guarda Municipal;  

4.4.7. Vício de embriaguez, uso ou dependência de substâncias entorpecentes e drogas ilícitas, 
prática de ato tipificado como infração penal ou qualquer prática atentatória à moral e aos bons 
costumes;  

4.4.8. Contumácia na prática de transgressões disciplinares;  

4.4.9. Participação ou filiação como sócio, membro ou dirigente de entidade ou organização cujo 
funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às instituições constitucionais ou ao regime 
vigente; 

4.4.10. Haver sido condenado criminalmente; 

4.4.11. Estar respondendo a inquérito policial ou a processo penal; 

4.4.12. Ter sofrido punição por falta grave nos últimos doze meses; 

4.4.13. Prestar informações inverídicas ou inexatas, sem prejuízo das medidas legais aplicáveis à 
falsidade da declaração; 

4.4.14. Deixar de participar da Investigação Social. 

4.5. O candidato considerado INAPTO poderá tomar ciência, junto à Secretaria de Segurança Cidadã 
e Ordem Pública de Aracati-CE, dos fatos que foram constatados a respeito de sua conduta ético-
moral. 

4.6. Será eliminado(a) na Investigação Social o(a) candidato(a) que: 

4.6.1. Deixar de participar da Investigação Social;  

4.6.2. Obtiver resultado INAPTO;  

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
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4.6.3. Faltar com o respeito para com outros(as) candidatos(as) ou membros da Banca Examinadora; 

4.6.4. Tentar usar de meios fraudulentos e/ou ilegais para obter vantagens na avaliação;  

4.6.5. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

4.6.6. Deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no subitem 3.4 deste Edital, 
na forma do subitem 3.1 deste Edital e data estabelecida no subitem 3.3 deste Edital; 

4.6.7. Prestar informações inverídicas ou inexatas, sem prejuízo das medidas legais aplicáveis à 
falsidade da declaração. 

4.7. Não haverá segunda chamada ou repetição da Investigação Social, bem como não serão 
admitidos quaisquer tratamentos diferenciados. 

5. DOS RECURSOS DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

5.1. Eventuais recursos contra o resultado da Investigação Social deverão ser encaminhados à ACEP, 
por meio eletrônico, em formulário disponibilizado no site do concurso 
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018, para esse fim, conforme item 17 do Edital 01.02/2018. 

5.2. Somente serão analisados os recursos encaminhados em até 2  (dois)  dias,  iniciando-se esse 
prazo no primeiro dia subsequente à publicação do resultado preliminar da Investigação Social, 
conforme disposto no subitem 5.1 deste Edital. 

5.3. Não serão considerados os recursos remetidos por outra forma diferente da indicada no subitem 
5.1 deste Edital. 

5.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato(a), relativamente ao resultado da Investigação Social, 
desde que devidamente fundamentado. 

5.5. Para análise de eventuais recursos contra o resultado da Investigação Social, será formada uma 
Banca Examinadora, que constitui a última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

5.6. Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 

5.7. Se julgado procedente o recurso interposto, resultando na modificação do resultado da 
Investigação Social, não se admitirão novos recursos contra essa modificação. 

5.8. A data estabelecida para a publicação do resultado dos recursos será divulgada, no site do 
concurso http://concursos.acep.org.br/Aracati2018, no dia 20 de setembro de 2021. 

5.9. Não serão enviadas respostas individualizadas aos candidatos. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. O(A) candidato(a) não poderá alegar qualquer desconhecimento sobre a data, horário e local de 
entrega da documentação da respectiva Investigação Social, como justificativa de sua não 
participação. 

6.2. Será excluído(a) deste concurso público, por ato da autoridade competente, em caráter 
irrecorrível, o(a) candidato(a) que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata ou  que 
tenha utilizado ou tentado utilizar meios fraudulentos para obter a  aprovação própria ou de terceiros, 
mesmo que os fatos venham a ser conhecidos posteriormente à realização do concurso público. 

6.3. Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente 
Edital e legislação vigente serão resolvidos pela Comissão de Coordenação do Concurso Público. 

http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
http://concursos.acep.org.br/Aracati2018
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6.4. Permanecem inalteradas as demais disposições estabelecidas no Edital 01.02/2018, de 11  de 
janeiro de 2018, que normatiza o Concurso Público para Provimento do Cargo de Técnico em 
Fiscalização de Trânsito e Segurança Patrimonial (Guarda Municipal). 

 
Aracati-CE, 03 de setembro de 2021. 

 

 
BISMARCK COSTA LIMA PINHEIRO MAIA 

Prefeito Municipal 

 

ANA MEIRE SILVESTRE CAMBÉ JUCÁ 

Secretária Municipal de Planejamento e Administração 

 

WERISLEIK PONTES MATIAS 

Secretário Municipal de Segurança Cdadã e Ordem Pública 
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ANEXO I AO EDITAL Nº 09.01/2021, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E 

SEGURANÇA PATRIMONIAL (GUARDA MUNICIPAL) 

 
RELAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS (SUB JUDICE) CONVOCADOS PARA A 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL, INCLUINDO COLOCAÇÃO E EGP 
 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 

Inscrição Nome Colocação EGP 

17456  ANTONIO CLECIANO DE OLIVEIRA ALENCAR 0066 112,62993125 

19314  ANTONIO GUILHERME FERREIRA PAIVA MAGALHAES 0051 114,72248921 

14537  EMERSON MOISES DE LIMA 0070 111,95344609 

15133  JAKSON MACIEL DO CARMO 0020 118,74734661 

15924  JEREMIAS RODRIGUES DOS SANTOS MORAIS 0054 114,51459193 

18082  LAETE MAXUELL OLIVEIRA DE SOUZA 0072 111,18404085 

15737  LEANDRO FELIX DA SILVA DOS SANTOS 0088 108,51493740 

15878  LUCAS THALLES DE MEDEIROS 0019 119,03497336 

11050  NELIO BRIGIDO CAMPOS COELHO 0036 117,15744746 

17943  PAULO SERGIO GARCIA QUIRINO 0003 129,03560832 

14676  RICELIO FONTES DA SILVA 0023 118,72426693 

13825  RODOLFO PEREIRA OLEGARIO DA SILVA 0091 108,38596618 

 

 
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS (SUB JUDICE) CONVOCADOS PARA A INVESTIGAÇÃO 

SOCIAL QUE CONCORRERAM ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
INCLUINDO COLOCAÇÃO E EGP 

 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS 
que concorreram a vagas para portadores de deficiência 

Inscrição Nome Colocação EGP 

15924  JEREMIAS RODRIGUES DOS SANTOS MORAIS 0002 114,51459193 

11050  NELIO BRIGIDO CAMPOS COELHO 0001 117,15744746 



7 
 

 
 

ANEXO II AO EDITAL Nº 09.01/2021, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E 

SEGURANÇA PATRIMONIAL (GUARDA MUNICIPAL) 
 

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA(S) 
 
Eu,________________________________________________________, CPF nº __________________, 
DECLARO, sob as penas da lei (art. 2º da Lei 7.115/1983), para fins de prova(s) junto à Coordenação Geral 
do Concurso Público para o cargo de Técnico em Fiscalização de Trânsito e Segurança Patrimonial (Guarda 
Municipal), a(s) minha(s) residência(s) e domicílio(s), nos últimos cinco anos, no(s) endereço(s) abaixo 
mencionado(s): 
 

1) Na presente data, tenho residência e domicílio na ________________________________________, 
nº______, complemento _________________________, bairro ______________________, cidade 
____________________, UF_____, CEP: ___________ - ______. país _____________; e  

2) Nos anos anteriores, tive residência e domicílio em:  

a. 2020: Rua_____________________________________________________________, nº______, 
complemento _________________, bairro ______________________, cidade ____________________, 
UF_____, CEP: ___________ - ______. país _____________. 

b. 2019:  Rua ____________________________________________________________, nº______, 
complemento _________________, bairro ______________________, cidade ____________________, 
UF_____, CEP: ___________ - ______. país _____________. 

c. 2018: Rua_____________________________________________________________, nº______, 
complemento _________________, bairro ______________________, cidade ____________________, 
UF_____, CEP: ___________ - ______. país _____________. 

d. 2017: Rua ____________________________________________________________, nº______, 
complemento _________________, bairro ______________________, cidade ____________________, 
UF_____, CEP: ___________ - ______. país _____________. 

e. 2016: Rua ____________________________________________________________, nº______, 
complemento _________________, bairro ______________________, cidade ____________________, 
UF_____, CEP: ___________ - ______. país _____________. 

 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade 
de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal 
prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 
 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar 
a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, 
se o documento é particular. 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 
ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

 
___________________________ (local), _____/____/2021 (data). 

 
 

Assinatura do(a) candidato(a) declarante 
Orientações: 
1) Esta declaração de residência(s) deve ser digitada, para que a escrita seja compreensível, e assinada, com firma 
reconhecida em cartório. 
2) ATENÇÃO! Se for o caso, especificar as mudanças de endereço, dentro dos anos citados, informando: 
rua/avenida, número, complemento se houver, bairro, cidade, estado, cep e país. 
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ANEXO III AO EDITAL Nº 09.01/2021, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E 

SEGURANÇA PATRIMONIAL (GUARDA MUNICIPAL) 

 
DECLARAÇÃO DE TRABALHO 

 
Eu,________________________________________________________, CPF nº __________________, 
DECLARO, sob as penas da lei (art. 2º da Lei 7.115/1983), para fins de prova(s) junto à Coordenação Geral 
do Concurso Público para o cargo de Técnico em Fiscalização de Trânsito e Segurança Patrimonial (Guarda 
Municipal), o(s) meu(s) vínculo(s) de trabalho, nos últimos cinco anos, no(s) local(ais) abaixo 
mencionado(s): 
 

1) Atualmente, desempenho atividade(s) remunerada(s) na organização 
________________________________________________________________ (razão social), CNPJ nº 
_____________________________. 

2) Desempenhei atividade(s) remuneradas em: 

a.  2020, _____________________________________________________________ (razão social), 
CNPJ nº _____________________________. 

b. 2019, _____________________________________________________________ (razão social), 
CNPJ nº _____________________________. 

c. 2018, _____________________________________________________________ (razão social), 
CNPJ nº _____________________________. 

d. 2017 _____________________________________________________________ (razão social), 
CNPJ nº _____________________________. 

e. 2016 _____________________________________________________________ (razão social), 
CNPJ nº _____________________________. 

3) Não desempenhei atividade(s) remunerada(s) nos anos de_______________________________. 
Acrescento ainda que supri minhas necessidades financeiras, nos anos citados, por meio de 
______________________________________________________________________________ 

 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade 
de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal 
prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 
 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar 
a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, 
se o documento é particular. 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 
ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

 
___________________________ (local), ____/__/2021 (data). 

                 
 

Assinatura do(a) candidato(a) declarante 
 
Orientações: 

1) Esta declaração de trabalho deve ser digitada, para que a escrita seja compreensível, e assinada, com firma 
reconhecida em cartório. 
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ANEXO IV AO EDITAL Nº 09.01/2021, DE 03 DE SETEMBRO DE 2021 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E 

SEGURANÇA PATRIMONIAL (GUARDA MUNICIPAL) 

 
DECLARAÇÃO DE CONDUTA ÉTICO-MORAL 

 
Eu,________________________________________________________, CPF nº __________________, 
RG nº ________________________, órgão emissor/estado _________________, DECLARO, sob as 
penas da lei (art. 2º da Lei 7.115/1983), para fins de prova(s) junto à Coordenação Geral do Concurso 
Público para o cargo de Técnico em Fiscalização de Trânsito e Segurança Patrimonial (Guarda Municipal), 
que o(a) canidadato(a) ______________________________________________________, CPF nº 
_____________________, desempenhou atividade(s) remunerada(s) nesta instituição 
______________________________________ (razão social), CNPJ ____________________________, 
no(s) ano(s) de _____________ . 
 
Registramos que o(a) profissional citado(a) apresentou bom desempenho, tendo cumprido com suas 
obrigações, nada constando em nossos registros, até a presente data, de atos ou fatos que desabonem 
sua conduta ético-moral. 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade 
de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal 
prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 
 

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar 
a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, 
se o documento é particular. 
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 
ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. 

 
___________________________ (local), ____/__ /2021 (data) 

 
 

Assinatura do representante da instituição declarante 
 
 
Orientações: 

1) Esta declaração de conduta ético-moral deve ser digitada, em papel timbrado da instituição declarante, para que a 
escrita seja compreensível, e assinada, com firma reconhecida em cartório. 

 
 
 
 


