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Edital de Resultado dos Recursos Contra  Indeferimento de Inscrição 
 
                 A Prefeitura do Municipio da Estância Hidromineral de Poá, por meio da Secretaria de Segurança Urbana 
com a supervisão  da Comissão Organizadora do Curso de Formação da Guarda Civil , instituída pela Portaria  n° 
41.260/2019,no uso de suas atribuições em atendimento ao edital do Concurso Publico SMSU  n° 001/2016 TORNA 
PÚBLICO o RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O INDEFERIMENTO das inscrições, para o Curso de 
Formação, para o cargo de Guarda Civil Municipal de 3ª Classe (Feminino e Masculino), conforme segue: 
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269886.050.0000001830-510 
Recurso: Pesso o deferimento de minha inscrição no curso de formação de guarda municipal, fiz todos os 
procedimentos solicitados, como a documentação, em anexo meu documento em ordens. E por gentileza informa o 
atual motivo do indeferimento, poia o intem 2.2 do edital fica muito vago o indeferimento da inscrição. Somente 
informando que o administrador tem a autonomia de inferir as inscrição. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269833.050.0000001831-97 
Recurso: Olá, não sei qual o motivo indeferimento. Passou em toda as etapas do processo. Prova, TAF, Psicologico, 
IS... Estou aguardando há tempos por esse carro de GCM. E proximo do curso tenho meu processo indeferido, sem 
sabe o torque. Espero que a banca reveja e reconsidere essa decisão. Sou íntegro, trabalhador (buscando dar uma 
vida melhor para minha família).  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190402.011.269940.050.0000001837-46 
Recurso: Ola gostaria de reinterar minha conduta idônea e ilibada perante o boletim de ocorrência ao qual me 
desqualificou do concurso de GCM de Poá, mando como justificativa em anexo copia da certidão de pé e objeto do 
processo ao qual eu obtive uma sentença absolutória e fui absolvido de quaisquer acusações pois eram todas 
infundadas, o ocorrido foi uma briga de familía na qual eu não tive culpa da acusação de injúria, minha vó em 
determinado momento enquanto prestava queixa citou meu nome e o escrivão se referiu a mim como autor dos 
palavrões a ela referido, minha vó é uma pessoa de idade e não tem discernimento do que fala, o próprio juiz 
averiguou isso e proferiu a minha isenção de culpa no caso. Minha mãe é GCM de guarulhos a 16 anos, eu tenho 
nela um exemplo, sempre me criou e orientou a fazer o bem e respeitar acima de tudo e isso eu faço todos os dias, 
eu tenho certeza absoluta que tenho potencial para executar com dignidade a função de guarda civil e tenho valores 
para isso. Visto que mantenho minha conduta ilibada peço que seja realocado meu nome no curso de aluno de GCM, 
e agradeço a compreenção. Me disponho a qualquer esclarecimento. Grato 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190408.011.270136.050.0000001839-75 
Recurso: Prezado(a) Senhor(a), Respeitosamente venho interpor recurso contra o indeferimento da minha inscrição 
nº 0103497-9, apresentando, neste ato, em anexo, a certidão de distribuições criminais atualizada de nº 3127402, 
onde há informação de NADA CONSTAR em meu nome, haja vista que na certidão apresentada anteriormente de nº 
5373919, constou registro de inquérito policial arquivado, do qual não houve sequer indiciamento e prosseguimento 
para ação penal, de forma que, tal anotação constou indevidamente naquela certidão por ausência de anotações 
para as devidas baixas junto ao respectivo Juízo que determinou seu arquivamento, o que já foi devidamente 
providenciado, de forma a permitir a emissão de certidão de distribuição criminal com a informação de NADA 
CONSTAR, conforme preceitua o artigo 927, inciso II, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado de São Paulo: "Art. 927. As certidões criminais serão expedidas com a anotação NADA CONSTA, nos casos 
a seguir enumerados: [...] II - inquéritos arquivados". Tais normas da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo 
podem ser acessadas pelo site do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 
https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=109857. Nesse sentido, é evidente que passo, então, a 
atender os requisitos exigidos pelo edital 01/SMS/2016, para o ingresso ao Curso de Formação da Guarda Civil 



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA  

Edital  de resultado dos recursos  
Concurso Público  SMSU n° 01/2016  

 
 

 

Municipal. Dessa forma, certo de contar com a respeitável compreensão de Vossas Senhorias, requeiro neste ato a 
reconsideração do indeferimento da inscrição para o Curso da Formação de Guarda Civil Municipal, dando 
provimento ao presente recurso para fins de deferir a minha inscrição ao referido curso. Atenciosamente, Marcelo 
Abade dos Santos.  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190402.011.270003.050.0000001840-26 
Recurso: venho por meio deste interpor recurso contra indeferimento de inscrição para o curso de formação da gcm, 
ao tomar conhecimento do período de inscrição, realizei a inscrição dentro do prazo estabelecido pelo edital, 
inscrição que o recebeu o seguinte número: 206. Apesar de não saber o motivo do indeferimento... relato que ao 
clicar em salvar inscrição, percebi que apareceu uma palavra a frente do meu logradouro com a escrita: "undefined", 
em contato com alguns candidatos tive a informação de que o mesmo o fato ocorreu também com mais candidatos, 
ademais todos os dados estão corretos assim como o logradouro, sendo perfeitamente possível a identificação do 
candidato! Fui aprovado em todas as etapas presentes no edital e me sinto totalmente prejudicado diante dessa 
atitude descabida e de tamanha desproporcionalidade, tendo em vista que a inscrição no curso de formação em tese 
seria uma mera formalidade e não uma fase eliminatória do certame. Diante do exposto, venho requerer o 
DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO para o curso de formação da gcm. espera deferimento... 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190409.011.270163.050.0000001841-32 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" "5.16" "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269871.050.0000001842-17 
Recurso: Eu ******************* . Solicito uma revisão da inscrição n **************** que está indeferido por motivo de 
um boletim de ocorrência n ******/2009 que foi registrado na data *****/2009 . O boletim de ocorrência foi registrado 
por motivo de procedimento padrão, o acidente foi de natureza leve sem maiores prejuízos para a vitima Vitória e a 
vitima Lucimara , que foram socorridas ,medicadas e liberadas . E me coloquei a disposição das vítimas para o que 
fosse necessário. Não houve representação criminal das vitimas .  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190402.011.269911.050.0000001844-46 
Recurso: Segue anexo documentos com a devida solicitação e justicar o indeferimento do concurso público 
Prefeitura de Poá edital 91/SMSU/2016. Onde consta que nada me desabone sobre o mesmo. Conforme solicitado 
assim as devidas certidões recentes para comprovação e solicitação do não indeferimento. Obrigada 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190402.011.269911.050.0000001845-45 
Recurso: Segue anexo documentos com a devida solicitação e justicar o indeferimento do concurso público 
Prefeitura de Poá edital 91/SMSU/2016. Onde consta que nada me desabone sobre o mesmo. Conforme solicitado 
assim as devidas certidões recentes para comprovação e solicitação do não indeferimento. Obrigada 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
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Número do Protocolo: 20190402.011.269929.050.0000001847-81 
Recurso: Prezados Bom dia, Realizei meu cadastro no dia 02/04, e o mesmo consta indeferido. Peço 
encarecidamento para que seja reavaliado a minha inscrição para dar continuidade no edital. Att, 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269822.050.0000001848-28 
Recurso: Ao Presidente desta Comissão Organizadora, venho por meio deste, baseando-se, tão somente, nas leis 
de nossa Constituição Federal, prover minha defesa através deste recurso Administrativo. Consta anexados os 
seguintes documentos em PDF: Recurso, certidão criminal e certidão cível. Att. ********************** 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269902.050.0000001850-16 
Recurso: O indeferimento da inscrição no curso de formação de guardas civis municipais, que implica reprovação 
nesta fase do concurso, se deu por manifestação da empresa *********************** Ltda. Este candidato solicitou a 
vista e cópia do documento enviado pela empresa, porém, somente foi dada vista rápida, mas no que pôde ler, 
verificou que a empresa relata que houve pedido de demissão por conta de o candidato não gostar de acatar ordens. 
A bem da verdade, a referida empresa sofre execução trabalhista por conta do processo *************************, no 
qual houve condenação por não cumprir com suas obrigações trabalhistas. Entre as condutas que podem ser 
praticadas pelo funcionário insatisfeito, está o direito a pedir demissão, pelo que, observando erros na empresa com 
relação ao seu contrato de trabalho, o candidato exerceu o direito que lhe assistia e pediu demissão, observando-se 
que o pedido de demissão também foi influenciado pelo fato de o candidato ter feito curso de formação de vigilantes 
e ter conseguido novo emprego na nova qualificação, tendo em vista que subiria de controlador de acesso para 
vigilante, obtendo melhor salário. Pelo que se destaca que baixada a sua carteira em 21/09/2015, logo foi registrada 
em 22/09/2015 na nova empresa. A referida empresa deixou de juntar cópia de advertência ou suspensão recebida 
pelo candidato durante o contrato de trabalho, pelo que não há fundamento em suas alegações. Ante o exposto, não 
há razão ao indeferimento da inscrição do autor, pelo que a decisão administrativa deve ser modificada para que o 
autor passe a figurar imediatamente nos quadros de aprovação nesta fase do concurso e possa participar do curso 
de formação de guardas civis. Pugna pela juntada dos documentos comprobatórios. ******************* 
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269902.050.0000001851-15 
Recurso: O indeferimento da inscrição no curso de formação de guardas civis municipais, que implica reprovação 
nesta fase do concurso, se deu por manifestação da empresa ******************* Ltda. Este candidato solicitou a vista 
e cópia do documento enviado pela empresa, porém, somente foi dada vista rápida, mas no que pôde ler, verificou 
que a empresa relata que houve pedido de demissão por conta de o candidato não gostar de acatar ordens. A bem 
da verdade, a referida empresa sofre execução trabalhista por conta do processo **************************, no qual 
houve condenação por não cumprir com suas obrigações trabalhistas. Entre as condutas que podem ser praticadas 
pelo funcionário insatisfeito, está o direito a pedir demissão, pelo que, observando erros na empresa com relação ao 
seu contrato de trabalho, o candidato exerceu o direito que lhe assistia e pediu demissão, observando-se que o 
pedido de demissão também foi influenciado pelo fato de o candidato ter feito curso de formação de vigilantes e ter 
conseguido novo emprego na nova qualificação, tendo em vista que subiria de controlador de acesso para vigilante, 
obtendo melhor salário. Pelo que se destaca que baixada a sua carteira em 21/09/2015, logo foi registrada em 
22/09/2015 na nova empresa. A referida empresa deixou de juntar cópia de advertência ou suspensão recebida pelo 
candidato durante o contrato de trabalho, pelo que não há fundamento em suas alegações. Ante o exposto, não há 
razão ao indeferimento da inscrição do autor, pelo que a decisão administrativa deve ser modificada para que o autor 
passe a figurar imediatamente nos quadros de aprovação nesta fase do concurso e possa participar do curso de 
formação de guardas civis. Pugna pela juntada dos documentos comprobatórios.  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
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Número do Protocolo: 20190402.011.269911.050.0000001852-38 
Recurso: Boa tarde segue anexo complemento dos documentos e certidões para não indeferimento do concurso 
público, acrescentando Atestado de antecedência Criminal.  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190402.011.269911.050.0000001853-37 
Recurso: Boa tarde segue anexo complemento dos documentos e certidões para não indeferimento do concurso 
público, acrescentando Atestado de antecedência Criminal.  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190402.011.269905.050.0000001855-28 
Recurso: Consultei as delegacias e fóruns do estado de São Paulo, onde constavam meu nome em boletim de 
ocorrência, os mesmos foram todos ARQUIVADOS, E NÃO FORAM INSTAURADOS INQUÉRITOS POLICIAIS, 
possuo todas as certidões negativas decorrente das delegacias e fóruns, inclusive certidão estadual de distribuições 
criminais, NADA COSTA, todas as certidões negativas se encontram em meu poder, portanto não possuo nenhum 
inquérito criminal em meu nome. Número dos processos: ********************( Arquivado) ************************( 
arquivado) Registro Digital de Ocorrência ****************(arquivado, não foi instaurado inquérito policial). O sistema do 
site EPL concurso, não aceita o envio de mais de um documento. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190402.011.269905.050.0000001856-27 
Recurso: Consultei as delegacias e fóruns do estado de São Paulo, onde constavam meu nome em boletim de 
ocorrência, os mesmos foram todos ARQUIVADOS, E NÃO FORAM INSTAURADOS INQUÉRITOS POLICIAIS, 
possuo todas as certidões negativas decorrente das delegacias e fóruns, inclusive certidão estadual de distribuições 
criminais, NADA COSTA, todas as certidões negativas se encontram em meu poder, portanto não possuo nenhum 
inquérito criminal em meu nome. Número dos processos: ********************( Arquivado) ********************( arquivado) 
Registro Digital de Ocorrência 14.036/2013(arquivado, não foi instaurado inquérito policial)  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269861.050.0000001857-19 
Recurso: Eu:***************************** concursando para a GCM, conforme edital n° 001/smsu/2016 sob a inscrição 
n° ************************ venho, respeitosamente, interpor recurso em desfavor da decisão de indeferimento da 
inscrição deste recorrente, sobre a alegação que este, como consta em anexo a este processo, seguiu todas as 
etapas estipuladas no concurso, sendo aprovado regular e consecutivamente em cada uma delas, passo a passo, 
desta forma fica evidenciado que não sou portador de nenhuma objeção a exercer o cargo de GCM, conforme 
aprovação pela investigação social anexada a este processo. A investigação social trata-se da busca por informações 
sobre a conduta social e profissional do candidato, essa investigação verificou que sou detentor da chamada 
“idoneidade moral” para assumir a função no serviço público de Guarda Civil Municipal e que não existe um fato novo 
que impeça a minha classificação, posto vermos a certidão de objeto e pé a qual será anexada em dia oportuno e 
mais breve possível, devido ao fechamento do fórum em virtude do feriado,conforme foto em anexo. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269861.050.0000001858-18 
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Recurso: Eu:******************************* concursando para a GCM, conforme edital n° 001/smsu/2016 sob a 
inscrição n° **************** venho, respeitosamente, interpor recurso em desfavor da decisão de indeferimento da 
inscrição deste recorrente, sobre a alegação que este, como consta em anexo a este processo, seguiu todas as 
etapas estipuladas no concurso, sendo aprovado regular e consecutivamente em cada uma delas, passo a passo, 
desta forma fica evidenciado que não sou portador de nenhuma objeção a exercer o cargo de GCM, conforme 
aprovação pela investigação social anexada a este processo. A investigação social trata-se da busca por informações 
sobre a conduta social e profissional do candidato, essa investigação verificou que sou detentor da chamada 
“idoneidade moral” para assumir a função no serviço público de Guarda Civil Municipal e que não existe um fato novo 
que impeça a minha classificação, posto vermos a certidão de objeto e pé a qual será anexada em dia oportuno e 
mais breve possível, devido ao fechamento do fórum em virtude do feriado,conforme foto em anexo. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269861.050.0000001859-17 
Recurso: Eu:**************************concursando para a GCM, conforme edital n° 001/smsu/2016 sob a inscrição n° 
******************* venho, respeitosamente, interpor recurso em desfavor da decisão de indeferimento da inscrição 
deste recorrente, sobre a alegação que este, como consta em anexo a este processo, seguiu todas as etapas 
estipuladas no concurso, sendo aprovado regular e consecutivamente em cada uma delas, passo a passo, desta 
forma fica evidenciado que não sou portador de nenhuma objeção a exercer o cargo de GCM, conforme aprovação 
pela investigação social anexada a este processo. A investigação social trata-se da busca por informações sobre a 
conduta social e profissional do candidato, essa investigação verificou que sou detentor da chamada “idoneidade 
moral” para assumir a função no serviço público de Guarda Civil Municipal e que não existe um fato novo que impeça 
a minha classificação, posto vermos a certidão de objeto e pé a qual será anexada em dia oportuno e mais breve 
possível, devido ao fechamento do fórum em virtude do feriado,conforme foto em anexo. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269861.050.0000001860-13 
Recurso: Eu:************************ concursando para a GCM, conforme edital n° 001/smsu/2016 sob a inscrição n° 
******* venho, respeitosamente, interpor recurso em desfavor da decisão de indeferimento da inscrição deste 
recorrente, sobre a alegação que este, como consta em anexo a este processo, seguiu todas as etapas estipuladas 
no concurso, sendo aprovado regular e consecutivamente em cada uma delas, passo a passo, desta forma fica 
evidenciado que não sou portador de nenhuma objeção a exercer o cargo de GCM, conforme aprovação pela 
investigação social anexada a este processo. A investigação social trata-se da busca por informações sobre a 
conduta social e profissional do candidato, essa investigação verificou que sou detentor da chamada “idoneidade 
moral” para assumir a função no serviço público de Guarda Civil Municipal e que não existe um fato novo que impeça 
a minha classificação, posto vermos a certidão de objeto e pé a qual será anexada em dia oportuno e mais breve 
possível, devido ao fechamento do fórum em virtude do feriado,conforme foto em anexo. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269861.050.0000001861-12 
Recurso: Eu:***************************, conforme edital n° 001/smsu/2016 sob a inscrição n° 0*******************venho, 
respeitosamente, interpor recurso em desfavor da decisão de indeferimento da inscrição deste recorrente, sobre a 
alegação que este, como consta em anexo a este processo, seguiu todas as etapas estipuladas no concurso, sendo 
aprovado regular e consecutivamente em cada uma delas, passo a passo, desta forma fica evidenciado que não sou 
portador de nenhuma objeção a exercer o cargo de GCM, conforme aprovação pela investigação social anexada a 
este processo. A investigação social trata-se da busca por informações sobre a conduta social e profissional do 
candidato, essa investigação verificou que sou detentor da chamada “idoneidade moral” para assumir a função no 
serviço público de Guarda Civil Municipal e que não existe um fato novo que impeça a minha classificação, posto 
vermos a certidão de objeto e pé a qual será anexada em dia oportuno e mais breve possível, devido ao fechamento 
do fórum em virtude do feriado,conforme foto em anexo. 
Resposta:  
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INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269861.050.0000001862-11 
Recurso: Eu:************************** concursando para a GCM, conforme edital n° 001/smsu/2016 sob a inscrição n° 
*****************venho, respeitosamente, interpor recurso em desfavor da decisão de indeferimento da inscrição deste 
recorrente, sobre a alegação que este, como consta em anexo a este processo, seguiu todas as etapas estipuladas 
no concurso, sendo aprovado regular e consecutivamente em cada uma delas, passo a passo, desta forma fica 
evidenciado que não sou portador de nenhuma objeção a exercer o cargo de GCM, conforme aprovação pela 
investigação social anexada a este processo. A investigação social trata-se da busca por informações sobre a 
conduta social e profissional do candidato, essa investigação verificou que sou detentor da chamada “idoneidade 
moral” para assumir a função no serviço público de Guarda Civil Municipal e que não existe um fato novo que impeça 
a minha classificação, posto vermos a certidão de objeto e pé a qual será anexada em dia oportuno e mais breve 
possível, devido ao fechamento do fórum em virtude do feriado,conforme foto em anexo. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269861.050.0000001863-110 
Recurso: Eu:********************* concursando para a GCM, conforme edital n° 001/smsu/2016 sob a inscrição n° 
*************** venho, respeitosamente, interpor recurso em desfavor da decisão de indeferimento da inscrição deste 
recorrente, sobre a alegação que este, como consta em anexo a este processo, seguiu todas as etapas estipuladas 
no concurso, sendo aprovado regular e consecutivamente em cada uma delas, passo a passo, desta forma fica 
evidenciado que não sou portador de nenhuma objeção a exercer o cargo de GCM, conforme aprovação pela 
investigação social anexada a este processo. A investigação social trata-se da busca por informações sobre a 
conduta social e profissional do candidato, essa investigação verificou que sou detentor da chamada “idoneidade 
moral” para assumir a função no serviço público de Guarda Civil Municipal e que não existe um fato novo que impeça 
a minha classificação, posto vermos a certidão de objeto e pé a qual será anexada em dia oportuno e mais breve 
possível, devido ao fechamento do fórum em virtude do feriado,conforme foto em anexo. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269861.050.0000001864-19 
Recurso: Eu:*********************** concursando para a GCM, conforme edital n° 001/smsu/2016 sob a inscrição n° 
***************** venho, respeitosamente, interpor recurso em desfavor da decisão de indeferimento da inscrição deste 
recorrente, sobre a alegação que este, como consta em anexo a este processo, seguiu todas as etapas estipuladas 
no concurso, sendo aprovado regular e consecutivamente em cada uma delas, passo a passo, desta forma fica 
evidenciado que não sou portador de nenhuma objeção a exercer o cargo de GCM, conforme aprovação pela 
investigação social anexada a este processo. A investigação social trata-se da busca por informações sobre a 
conduta social e profissional do candidato, essa investigação verificou que sou detentor da chamada “idoneidade 
moral” para assumir a função no serviço público de Guarda Civil Municipal e que não existe um fato novo que impeça 
a minha classificação, posto vermos a certidão de objeto e pé a qual será anexada em dia oportuno e mais breve 
possível, devido ao fechamento do fórum em virtude do feriado,conforme foto em anexo. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4". O indeferimento segue conforme 
estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190404.011.270081.050.0000001865-94 
Recurso:  
Resposta:  
Sem análise de mérito por ausência de justificativa.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001866-105 
Recurso: Eu ********************************************, portador do documento de identidade **********************, com 
inscrição para o concurso de Guarda Civil Municipal da Cidade de Poá nº ******************* referente ao edital 
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01/SMSU/2016, apresento recurso junto a comissão avaliadora do referido edital citado acima, para o ingresso ao 
curso de formação de Guarda Civil Municipal, onde a mesma dá o indeferimento há minha inscrição para o curso de 
formação, alegando que devido possuir um Boletim de Ocorrência nº ******************* do 103º DP de Itaquera / SP 
na data de ******/2010 em menu nome, citando eu como o “Autor” nos autos apresentado, e como envolvido no caso. 
Porem como foi mencionado aos integrantes da corregedoria da Guarda Municipal da Cidade de Poá, que eu 
desconhecia o fato do boletim estar com meu nome citado no mesmo, porém havia apenas o conhecimento de um 
desentendimento entre minha mãe e minha ex-sogra. No momento do ocorrido, recebemos em minha residência, na 
************************, aonde moro a mais de 31 anos, sem qualquer histórico de brigas ou violência. No presente dia 
do ocorrido, recebemos a vista da Sr. ª Eliete, genitora de minha ex-namorada, acompanhada da mesma. Durante 
conversas com minha mãe, Sr. ª ******************** e a Sr. ª Eliete, acabou que ocasionando em um desentendimento 
entre as duas, onde acabei por solicitando uma viatura de polícia militar, via telefone 190, e ambas encaminhadas ao 
plantão policial do 103º DP, onde foi lavrado o termo citado acima. O processo foi encaminhado ao fórum para que 
fosse averiguado o caso do desentendimento entre ambas as partes, porém a Sr. ª Eliete Não compareceu ao fórum 
em audiência no dia e datas marcadas e não houve interesse por parte de minha mãe, Sr. ª *****, em fazer à 
representação contra a Sr. ª Eliete, ficando por dado baixa e arquivado o processo, dado como Extinção de Punidade 
de ambas. Após 9 anos do fato ocorrido, vim tomar ciência e conhecimento do boletim de ocorrência nº ******/2010, 
por intermédio de investigação social, para o ingresso no concurso da guarda civil municipal, onde a mesma informa 
que sou citado no boletim de ocorrência acima, como “Autor” do fato, mesmo não estando envolvido no 
desentendimento ocorrido no presente momento, e mesmo com o fato citado contra a minha pessoa e a minha 
idoneidade, em nenhum momento fui comunicado, ou solicitado para ir ao local onde foi lavrado o boletim de 
ocorrência ou ao menos notificado do caso pelos órgãos responsáveis, e mesmo servindo a Força Aérea Brasileira 
com Soldado, encerrei minhas atividades no bom comportamento e com honra ao mérito pelos bons serviços 
prestados em todo tempo de carreira. Devido ao caso em que fui mencionado no boletim de ocorrência nº 
******/2010, e mesmo apresentando todas as certidões negativas de caráter criminal, e mesmo assim a comissão 
avaliadora acabou que reprovando e dando o indeferimento da minha matricula para o curso de formação de guardas 
municipais da cidade de Poá, e de acordo com o Edital nº 001/SMSU/2016 Item II - Requisitos para o Ingresso: 1.7. 
Ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas e não registrar antecedentes criminais; 1.8. Não ter 
respondido e não estar respondendo a processo administrativo cujo o fundamento possa incompatilizá-lo com a 
função de GCM, se agente público. IX – Da Investigação Social: 1.3. certidão de distribuição criminal, emitida pela 
justiça estadual, das comarcas do município em que residiu a partir dos 18 anos de idade (emissão imediata e 
gratuita no fórum da barra funda para as pesquisa referente às comarcas do estado de São Paulo). 1.4. Atestado de 
Antecedentes criminais (emissão online imediata e gratuita no endereço eletrônico: www.popatempo.sp.gov.br. Desta 
forma solicito à esta comissão o Deferimento de minha Inscrição, Pois não possuo nenhum apontamento que 
impossibilite o meu ingresso nesta instituição ou algo que desabone minha conduta social e moral perante aos itens 
apresentado no edital citado acima, e conforme documento já entregue e anexo neste processo o mesmo apresenta 
que não tenho nada que possa desabonar, ou desclassifica do concurso. Acompanha, os referidos anexos: Certidão 
de execuções criminais da comarca da capital; Certidão de objeto e pé – criminal ; Certidão de distribuição; 
Declaração da Força Aérea Brasileira; Certidão estadual de distribuição criminais; Atestado de antecedentes 
criminais  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001867-102 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001868-109 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001869-106 
Recurso:  
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Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001870-102 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001871-109 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001872-106 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001873-103 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001874-1010 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001875-107 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001876-104 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001877-101 
Recurso: Eu ********************************************, portador do documento de identidade **********************, com 
inscrição para o concurso de Guarda Civil Municipal da Cidade de Poá nº ******************* referente ao edital 
01/SMSU/2016, apresento recurso junto a comissão avaliadora do referido edital citado acima, para o ingresso ao 
curso de formação de Guarda Civil Municipal, onde a mesma dá o indeferimento há minha inscrição para o curso de 
formação, alegando que devido possuir um Boletim de Ocorrência nº ******************* do 103º DP de Itaquera / SP 
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na data de ******/2010 em menu nome, citando eu como o “Autor” nos autos apresentado, e como envolvido no caso. 
Porem como foi mencionado aos integrantes da corregedoria da Guarda Municipal da Cidade de Poá, que eu 
desconhecia o fato do boletim estar com meu nome citado no mesmo, porém havia apenas o conhecimento de um 
desentendimento entre minha mãe e minha ex-sogra. No momento do ocorrido, recebemos em minha residência, na 
************************, aonde moro a mais de 31 anos, sem qualquer histórico de brigas ou violência. No presente dia 
do ocorrido, recebemos a vista da Sr. ª Eliete, genitora de minha ex-namorada, acompanhada da mesma. Durante 
conversas com minha mãe, Sr. ª ******************** e a Sr. ª Eliete, acabou que ocasionando em um desentendimento 
entre as duas, onde acabei por solicitando uma viatura de polícia militar, via telefone 190, e ambas encaminhadas ao 
plantão policial do 103º DP, onde foi lavrado o termo citado acima. O processo foi encaminhado ao fórum para que 
fosse averiguado o caso do desentendimento entre ambas as partes, porém a Sr. ª Eliete Não compareceu ao fórum 
em audiência no dia e datas marcadas e não houve interesse por parte de minha mãe, Sr. ª *****, em fazer à 
representação contra a Sr. ª Eliete, ficando por dado baixa e arquivado o processo, dado como Extinção de Punidade 
de ambas. Após 9 anos do fato ocorrido, vim tomar ciência e conhecimento do boletim de ocorrência nº ******/2010, 
por intermédio de investigação social, para o ingresso no concurso da guarda civil municipal, onde a mesma informa 
que sou citado no boletim de ocorrência acima, como “Autor” do fato, mesmo não estando envolvido no 
desentendimento ocorrido no presente momento, e mesmo com o fato citado contra a minha pessoa e a minha 
idoneidade, em nenhum momento fui comunicado, ou solicitado para ir ao local onde foi lavrado o boletim de 
ocorrência ou ao menos notificado do caso pelos órgãos responsáveis, e mesmo servindo a Força Aérea Brasileira 
com Soldado, encerrei minhas atividades no bom comportamento e com honra ao mérito pelos bons serviços 
prestados em todo tempo de carreira. Devido ao caso em que fui mencionado no boletim de ocorrência nº 
******/2010, e mesmo apresentando todas as certidões negativas de caráter criminal, e mesmo assim a comissão 
avaliadora acabou que reprovando e dando o indeferimento da minha matricula para o curso de formação de guardas 
municipais da cidade de Poá, e de acordo com o Edital nº 001/SMSU/2016 Item II - Requisitos para o Ingresso: 1.7. 
Ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas e não registrar antecedentes criminais; 1.8. Não ter 
respondido e não estar respondendo a processo administrativo cujo o fundamento possa incompatilizá-lo com a 
função de GCM, se agente público. IX – Da Investigação Social: 1.3. certidão de distribuição criminal, emitida pela 
justiça estadual, das comarcas do município em que residiu a partir dos 18 anos de idade (emissão imediata e 
gratuita no fórum da barra funda para as pesquisa referente às comarcas do estado de São Paulo). 1.4. Atestado de 
Antecedentes criminais (emissão online imediata e gratuita no endereço eletrônico: www.popatempo.sp.gov.br. Desta 
forma solicito à esta comissão o Deferimento de minha Inscrição, Pois não possuo nenhum apontamento que 
impossibilite o meu ingresso nesta instituição ou algo que desabone minha conduta social e moral perante aos itens 
apresentado no edital citado acima, e conforme documento já entregue e anexo neste processo o mesmo apresenta 
que não tenho nada que possa desabonar, ou desclassifica do concurso. Acompanha, os referidos anexos: Certidão 
de execuções criminais da comarca da capital; Certidão de objeto e pé – criminal ; Certidão de distribuição; 
Declaração da Força Aérea Brasileira; Certidão estadual de distribuição criminais; Atestado de antecedentes 
criminais  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001878-108 
Recurso: Eu ********************************************, portador do documento de identidade **********************, com 
inscrição para o concurso de Guarda Civil Municipal da Cidade de Poá nº ******************* referente ao edital 
01/SMSU/2016, apresento recurso junto a comissão avaliadora do referido edital citado acima, para o ingresso ao 
curso de formação de Guarda Civil Municipal, onde a mesma dá o indeferimento há minha inscrição para o curso de 
formação, alegando que devido possuir um Boletim de Ocorrência nº ******************* do 103º DP de Itaquera / SP 
na data de ******/2010 em menu nome, citando eu como o “Autor” nos autos apresentado, e como envolvido no caso. 
Porem como foi mencionado aos integrantes da corregedoria da Guarda Municipal da Cidade de Poá, que eu 
desconhecia o fato do boletim estar com meu nome citado no mesmo, porém havia apenas o conhecimento de um 
desentendimento entre minha mãe e minha ex-sogra. No momento do ocorrido, recebemos em minha residência, na 
************************, aonde moro a mais de 31 anos, sem qualquer histórico de brigas ou violência. No presente dia 
do ocorrido, recebemos a vista da Sr. ª Eliete, genitora de minha ex-namorada, acompanhada da mesma. Durante 
conversas com minha mãe, Sr. ª ******************** e a Sr. ª Eliete, acabou que ocasionando em um desentendimento 
entre as duas, onde acabei por solicitando uma viatura de polícia militar, via telefone 190, e ambas encaminhadas ao 
plantão policial do 103º DP, onde foi lavrado o termo citado acima. O processo foi encaminhado ao fórum para que 
fosse averiguado o caso do desentendimento entre ambas as partes, porém a Sr. ª Eliete Não compareceu ao fórum 
em audiência no dia e datas marcadas e não houve interesse por parte de minha mãe, Sr. ª *****, em fazer à 
representação contra a Sr. ª Eliete, ficando por dado baixa e arquivado o processo, dado como Extinção de Punidade 
de ambas. Após 9 anos do fato ocorrido, vim tomar ciência e conhecimento do boletim de ocorrência nº ******/2010, 
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por intermédio de investigação social, para o ingresso no concurso da guarda civil municipal, onde a mesma informa 
que sou citado no boletim de ocorrência acima, como “Autor” do fato, mesmo não estando envolvido no 
desentendimento ocorrido no presente momento, e mesmo com o fato citado contra a minha pessoa e a minha 
idoneidade, em nenhum momento fui comunicado, ou solicitado para ir ao local onde foi lavrado o boletim de 
ocorrência ou ao menos notificado do caso pelos órgãos responsáveis, e mesmo servindo a Força Aérea Brasileira 
com Soldado, encerrei minhas atividades no bom comportamento e com honra ao mérito pelos bons serviços 
prestados em todo tempo de carreira. Devido ao caso em que fui mencionado no boletim de ocorrência nº 
******/2010, e mesmo apresentando todas as certidões negativas de caráter criminal, e mesmo assim a comissão 
avaliadora acabou que reprovando e dando o indeferimento da minha matricula para o curso de formação de guardas 
municipais da cidade de Poá, e de acordo com o Edital nº 001/SMSU/2016 Item II - Requisitos para o Ingresso: 1.7. 
Ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas e não registrar antecedentes criminais; 1.8. Não ter 
respondido e não estar respondendo a processo administrativo cujo o fundamento possa incompatilizá-lo com a 
função de GCM, se agente público. IX – Da Investigação Social: 1.3. certidão de distribuição criminal, emitida pela 
justiça estadual, das comarcas do município em que residiu a partir dos 18 anos de idade (emissão imediata e 
gratuita no fórum da barra funda para as pesquisa referente às comarcas do estado de São Paulo). 1.4. Atestado de 
Antecedentes criminais (emissão online imediata e gratuita no endereço eletrônico: www.popatempo.sp.gov.br. Desta 
forma solicito à esta comissão o Deferimento de minha Inscrição, Pois não possuo nenhum apontamento que 
impossibilite o meu ingresso nesta instituição ou algo que desabone minha conduta social e moral perante aos itens 
apresentado no edital citado acima, e conforme documento já entregue e anexo neste processo o mesmo apresenta 
que não tenho nada que possa desabonar, ou desclassifica do concurso. Acompanha, os referidos anexos: Certidão 
de execuções criminais da comarca da capital; Certidão de objeto e pé – criminal ; Certidão de distribuição; 
Declaração da Força Aérea Brasileira; Certidão estadual de distribuição criminais; Atestado de antecedentes 
criminais  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001879-105 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001880-101 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001881-108 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001882-105 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001883-102 
Recurso:  
Resposta:  
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INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001884-109 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001885-106 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001886-103 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001887-1010 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190409.011.270163.050.0000001890-14 
Recurso: Boa tarde; Observei melhor e percebi que faltou o meu documento, no mesmo dia que fiz a inscrição fui 
demitido, sofrendo assim um abalo psicológico, não justificável mas sim compreensivo. Me coloco aqui a disposição 
para qualquer eventualidade. Segue em anexo a foto do comprovante de inscrição e foto do meu documento. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" "5.16" "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001891-107 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001892-104 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269847.050.0000001893-42 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
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Número do Protocolo: 20190401.011.269847.050.0000001894-41 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269847.050.0000001895-410 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269847.050.0000001896-49 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190403.011.270035.050.0000001897-17 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190403.011.270035.050.0000001898-16 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190403.011.270035.050.0000001899-15 
Recurso: observação: As certidões de distribuição de ações criminais e de execuções tem prazo de emissão em 5 
dias uteis, então entra com o numero do pedido para consulta dos mesmos. 
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190403.011.270035.050.0000001900-110 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190403.011.270035.050.0000001901-19 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190403.011.270035.050.0000001902-18 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190403.011.270035.050.0000001903-17 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
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Número do Protocolo: 20190403.011.270035.050.0000001904-16 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190403.011.270035.050.0000001905-15 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269816.050.0000001906-108 
Recurso: Eu ********************************************, portador do documento de identidade **********************, com 
inscrição para o concurso de Guarda Civil Municipal da Cidade de Poá nº ******************* referente ao edital 
01/SMSU/2016, apresento recurso junto a comissão avaliadora do referido edital citado acima, para o ingresso ao 
curso de formação de Guarda Civil Municipal, onde a mesma dá o indeferimento há minha inscrição para o curso de 
formação, alegando que devido possuir um Boletim de Ocorrência nº ******************* do 103º DP de Itaquera / SP 
na data de ******/2010 em menu nome, citando eu como o “Autor” nos autos apresentado, e como envolvido no caso. 
Porem como foi mencionado aos integrantes da corregedoria da Guarda Municipal da Cidade de Poá, que eu 
desconhecia o fato do boletim estar com meu nome citado no mesmo, porém havia apenas o conhecimento de um 
desentendimento entre minha mãe e minha ex-sogra. No momento do ocorrido, recebemos em minha residência, na 
************************, aonde moro a mais de 31 anos, sem qualquer histórico de brigas ou violência. No presente dia 
do ocorrido, recebemos a vista da Sr. ª Eliete, genitora de minha ex-namorada, acompanhada da mesma. Durante 
conversas com minha mãe, Sr. ª ******************** e a Sr. ª Eliete, acabou que ocasionando em um desentendimento 
entre as duas, onde acabei por solicitando uma viatura de polícia militar, via telefone 190, e ambas encaminhadas ao 
plantão policial do 103º DP, onde foi lavrado o termo citado acima. O processo foi encaminhado ao fórum para que 
fosse averiguado o caso do desentendimento entre ambas as partes, porém a Sr. ª Eliete Não compareceu ao fórum 
em audiência no dia e datas marcadas e não houve interesse por parte de minha mãe, Sr. ª *****, em fazer à 
representação contra a Sr. ª Eliete, ficando por dado baixa e arquivado o processo, dado como Extinção de Punidade 
de ambas. Após 9 anos do fato ocorrido, vim tomar ciência e conhecimento do boletim de ocorrência nº ******/2010, 
por intermédio de investigação social, para o ingresso no concurso da guarda civil municipal, onde a mesma informa 
que sou citado no boletim de ocorrência acima, como “Autor” do fato, mesmo não estando envolvido no 
desentendimento ocorrido no presente momento, e mesmo com o fato citado contra a minha pessoa e a minha 
idoneidade, em nenhum momento fui comunicado, ou solicitado para ir ao local onde foi lavrado o boletim de 
ocorrência ou ao menos notificado do caso pelos órgãos responsáveis, e mesmo servindo a Força Aérea Brasileira 
com Soldado, encerrei minhas atividades no bom comportamento e com honra ao mérito pelos bons serviços 
prestados em todo tempo de carreira. Devido ao caso em que fui mencionado no boletim de ocorrência nº 
******/2010, e mesmo apresentando todas as certidões negativas de caráter criminal, e mesmo assim a comissão 
avaliadora acabou que reprovando e dando o indeferimento da minha matricula para o curso de formação de guardas 
municipais da cidade de Poá, e de acordo com o Edital nº 001/SMSU/2016 Item II - Requisitos para o Ingresso: 1.7. 
Ter boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas e não registrar antecedentes criminais; 1.8. Não ter 
respondido e não estar respondendo a processo administrativo cujo o fundamento possa incompatilizá-lo com a 
função de GCM, se agente público. IX – Da Investigação Social: 1.3. certidão de distribuição criminal, emitida pela 
justiça estadual, das comarcas do município em que residiu a partir dos 18 anos de idade (emissão imediata e 
gratuita no fórum da barra funda para as pesquisa referente às comarcas do estado de São Paulo). 1.4. Atestado de 
Antecedentes criminais (emissão online imediata e gratuita no endereço eletrônico: www.popatempo.sp.gov.br. Desta 
forma solicito à esta comissão o Deferimento de minha Inscrição, Pois não possuo nenhum apontamento que 
impossibilite o meu ingresso nesta instituição ou algo que desabone minha conduta social e moral perante aos itens 
apresentado no edital citado acima, e conforme documento já entregue e anexo neste processo o mesmo apresenta 
que não tenho nada que possa desabonar, ou desclassifica do concurso. Acompanha, os referidos anexos: Certidão 
de execuções criminais da comarca da capital; Certidão de objeto e pé – criminal ; Certidão de distribuição; 
Declaração da Força Aérea Brasileira; Certidão estadual de distribuição criminais; Atestado de antecedentes 
criminais  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
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Número do Protocolo: 20190403.011.270035.050.0000001907-13 
Recurso: Eu **************** passei por processo de investigação social no concurso da gcm de poa,sendo aprovado 
em todas as etapas do concurso,também passei por investigação social na gcm de rio grande da serra,que também 
fui apto em todas as etapas, gcm de são paulo também estou apto em todas as etapas, então assim gostaria que 
verificasse,estou mandando a minha aptidão na investigação social da gcm de poa, analisem meu nome com 
carinho,pois com o nome igual ao meu existem varias pessoas,mas somente se buscar com atenção verá que em 
meu nome não constará nada,eu não vou desistir em mostrar a verdade,se necessário entrarei com ação judicial,vou 
mandar minha reciclagem também ,pois sou vigilante e possuo cadastro na policia federal,para exercício da função. 
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190403.011.270035.050.0000001908-12 
Recurso: Segue minha reciclagem de vigilante,registrada na policia federal,qualquer duvida entrar em contato com o 
departamento de policia federal,delegacia de controle de segurança privada, falar com o Senhor Edvaldo pereira 
PF.,Obrigado.  
Resposta:  
DEFERIDO. Prospera a alegação do candidato, não havendo nos registros nenhuma informação que indique infração 
às regras do Edital do  Concurso Público SMSU n° 01/2016 , devendo sua inscrição ser Deferida.  
   
Número do Protocolo: 20190402.011.269995.050.0000001909-28 
Recurso: São Paulo, 19 de Abril de 2019. A CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS, Nº : *****, A 
autenticidade desta certidão, poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. CERTIFICA E DÁ FÉ 
que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CRIMINAIS, anteriores a 02/04/2017, verificou NADA 
CONSTAR contra *******************************, nascido em ************/1965, natural de ************, filho de 
**************** e ***************************, conforme indicação constante do pedido de certidão. OBS: Esta Certidão, 
encontra-se em poder desse candidato desde 03/04/2017, podendo ser entregue a qualquer hora, a comissão 
julgadora.***************************************************************************************************************************
************* Quanto ao *****************, foi feito para complementar, ao R.D.O nº ***********/2018 - 01ª DEL.DEF.MUL. 
CENTRO, Natureza: DL ************* - de Vias de fato. Ocorrido acontecido numa casa de show na Bela Vista, onde 
uma mulher, foi flagrada, praticando atos sexuais, em uma das dependências da casa com seu suposto namorado, 
quando foi informada que teria que deixar a casa, a mesma, desferiu um tapa no rosto desse candidato, que por estar 
desempregado, fazia um bico de segurança no local dos fatos. E que apenas por reflexo, se defendeu da injusta 
agressão.  
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
   
Número do Protocolo: 20190401.011.269820.050.0000001910-79 
Recurso: Boa tarde, venho por meio desse recurso, pedir DEFERIMENTO, a minha inscrição no curso de formação, 
tendo em vista que o motivo pelo qual foi indeferida minha inscrição, na sua base, não condiz com a verdade. Na 
data de ontem fui informado na secretaria municipal de segurança urbana, que existiram dois boletins de ocorrência 
registrados no ano de 2010 contra mim, de inicio já digo que não tinha ciência de nenhum deles, mas um deles 
consigo de forma clara explicar o que houve. Tive uma relação de aproximadamente 8 anos com uma mulher 
chamada ****************, viemos a nos casar no civil no ano de 2008, nesse período comprei uma moto financiada no 
nome da Karina, essa moto era utilizada por mim todos os dias para ir e voltar do trabalho, no ano seguinte nossa 
relação teve um fim, conversamos e decidimos que realmente era melhor nos separarmos, não houve discussão 
alguma, apenas terminamos o relacionamento e em nenhum momento ela demonstrou interesse em ficar com a 
moto, ela não dirigia carro e nem moto e estava desempregada a mais de 1 ano. Para minha estranheza, certo dia 
uma viatura da policia militar chamou na porta da minha casa e me informaram que haviam feito uma denuncia de 
apropriação indébita da citada moto, de espontânea vontade fui até a delegacia 72 DP, e chegando na porta da 
delegacia, o Dr. Delegado junto com outras policiais estavam na porta do lado de fora, ali mesmo os policiais militares 
conversaram com o delegado e ele me pediu para deixar a moto para ela ali mesmo, e que aquilo não se tratava de 
objeto criminal, mas sim discussão na área civil, falei para ele que por mim tudo bem, que eu nem sabia que ela 
queria a moto, se não nada daquilo seria necessário, pois eu mesmo levaria a moto na casa dela, a moto tinha mais 
de 30 parcelas, só fiquei de inicio com a moto após a separação para honrar com meu compromisso de pagamento, 
fui embora e naquele momento não imaginei que aquela situação geraria um boletim de ocorrência, nem entrei na 
delegacia, não prestei depoimento, entendo que naquele momento a unica pessoa a cometer crime foi ela, o de " 
Falsa acusação de crime", pois o crime de apropriação indébita não cabe em separação de casais. O outro boletim 
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citado, é pior ainda, diz respeito a uma suposta ameaça que novamente a Sra. Karina em algum momento 
impensado e inconsequente fez, também fui informado sobre ele ontem, fui buscar informações e descobri que não 
houve representação e se arquivou na própria delegacia, nunca houve briga entre nós, eu nunca faria ameaça a 
ninguém, muito menos alguém que convivi tanto tempo, não sei explicar o motivo pelo qual ela fez isso, mas garanto 
que minha conduta social é muito diferente disso. Peço a essa comissão de me permitam realizar esse sonho e 
garanto que serei um dos melhores alunos desse curso, sou focado, organizado e muito responsável. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme regras do Edital do Concurso Público SMSU n° 01/2016 , fica indeferido o recurso do 
candidato, pelo mesmo estar em situação prevista no item IX subitens "5.4" e "5.29". O indeferimento segue 
conforme estabelecido no item XVI subitem 3.  
 
2. A divulgação de dados e fatos é de inteira responsabilidade do autor do recurso, ficando a Comissão e a EPL-
Concursos isentos de qualquer responsabilidade. 

 
Estância Hidromineral de Poá, 24 de abril de 2019. 

     
 
 
Ronaldo Pereira de Oliveira      José Ferreira de Souza    Paula Alexandre Gilberto 
Presidente da Comissão       Membro        Membro 

 
 
 
 
 
 


