
 

 MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR 
ANEXO I – PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

Edital de Convocação nº 218/2021 
A Ficha de Informações Confidenciais - FIC é parte integrante da Etapa de Investigação Social e possui caráter 
eliminatório, devendo o candidato, preencher e responder corretamente todos os campos do formulário, de acordo com 
as especificações abaixo, atendendo ao prazo estipulado no Edital de Convocação nº 218/2021:  
a) É obrigatório colar na FIC, no campo específico, uma foto recente e colorida no tamanho 5X7;  
b) O preenchimento da FIC deverá ser realizado com caneta esferográfica, azul ou preta, de próprio punho, utilizando 

letra legível, sem rasuras, sendo os casos de descumprimento deste item passíveis de eliminação conforme item 
12.3.15 do Edital de Abertura; 

c) Todos os campos devem ser preenchidos, sendo que, se não houver resposta para algum quesito, o candidato 
deverá preencher o campo da resposta com um traço horizontal. Salienta-se ainda, que a omissão de informações 
também acarretará em eliminação do candidato; 

d) As informações prestadas devem ser verídicas, sob pena de eliminação do candidato, sendo que a leitura integral 
do formulário, interpretação e preenchimento das questões, é de total responsabilidade do candidato;  

e) O candidato deverá entregar a FIC preenchida, juntamente com os originais das Certidões exigidas no item 12.3.5 
do Edital 063/2020;  

f) A entrega da FIC e das certidões deverá ocorrer conforme data e local constantes no Edital de Convocação nº 
218/2021;  

g) As certidões deverão ter sido expedidas há, no máximo, 90 (noventa) dias da data de entrega fixada no Edital de 
Convocação; 

h) Se o espaço for insuficiente, utilize a parte para complementações no item 51, indicando o número da questão a 
que se refere, podendo ser anexadas folhas ao Formulário da FIC de forma legível, organizada e devidamente 
numerada. A fim de complementar os endereços de referência citados na FIC, poderão ser anexadas folhas 
suplementares com gráficos, pontos de referências e ruas principais, as quais também deverão estar identificadas, 
organizadas e numeradas.  

i) A não entrega da FIC ou entrega fora do prazo definido em Edital de Convocação, acarretará na eliminação do 
candidato;  

j) Os casos omissos referentes à Etapa de Investigação Social serão resolvidos pela Comissão de Investigação em 
conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos; 

k) A entrega da FIC poderá ser feita por terceiros mediante apresentação de procuração pública, desde que toda a 
documentação exigida esteja rigorosamente em ordem, de acordo com o estabelecido no Edital de abertura e neste 
anexo, e que a FIC esteja devidamente preenchida e assinada pelo candidato; 

l) Não será realizada análise da documentação no momento da entrega do envelope lacrado; 
m) O campo abaixo do tracejado é destinado para a emissão de recibo que será destacado e entregue ao candidato 

pelo recebedor da FIC, quando de sua entrega. Para isso, o candidato deve preencher os campos correspondentes 
à DATA DA ENTREGA, NOME E RG, deixando em branco somente o espaço destinado à assinatura do 
RECEBEDOR.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MUNICÍPIO DE CASCAVEL - PR 

EDITAL Nº 063/2020 
 

COMPROVANTE DE ENTREGA DA FIC 
 
 

Recebi do(a) Sr.(a) _____________________________________________________, RG_________________ 
                                                                           (Nome do candidato em letra de forma)                                           RG do candidato 

    
Envelope lacrado referente à Etapa de Investigação Social, no dia ______de ______________ de 2021.  
 

 
Assinatura do recebedor 

 


