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EDITAL Nº 70/2014 – SEAD/PCPA, 16 DE JULHO DE 2014. 
 

Convocação para a Fase de Investigação Criminal e Social 
 
A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO C-169, CONVOCA os candidatos em 
condição Sub Judice, para no dia 28 de julho de 2014, entregarem a documentação especificada 
no subitem 4.7.3 do Edital nº 01/2013 - SEAD/PCPA, 24 de janeiro de 2013, como se segue:  
 
1. DOS CANDIDATOS SUB JUDICE 
CARGO: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL - DPC  
INSCRIÇÃO, NOME  
106845,RENATA GURGEL SANTOS BORGES  
095434, VINÍCIUS GABRIEL ALVES LOIOLA  
 
2. DA CONVOCAÇÃO  
Será disponibilizada ao candidato uma Ficha de Informações Confidenciais (FIC) para fins da 
investigação criminal e social no endereço eletrônico http://paginas.uepa.br/concursos, devendo 
ser preenchida, anexando a documentação abaixo descrita:  
a) Certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que o candidato tenha 
residido nos últimos cinco anos, da Justiça Federal, Estadual e Militar;  
b) Folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados nos quais residiu nos últimos 
cinco anos, observado o prazo de validade de 90 dias;  
c) Declaração, firmada pelo candidato, em que conste não haver sofrido condenação definitiva por 
crime ou contravenção, nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura, de 
função pública qualquer, que o inabilite ao serviço público ou que seja considerada impeditiva ao 
exercício de cargo e emprego público, observados os prazos prescricionais aplicáveis, de acordo 
com o modelo de declaração disponibilizado no endereço eletrônico 
http://paginas.uepa.br/concursos;  
d) Declarações de magistrados, professores universitários, autoridades outras, advogados, 
somando, no mínimo, três declarantes que atestem a idoneidade moral e o escorreito 
comportamento social do candidato.  
 
3. DA ENTREGA  
Os documentos constantes no item anterior deverão ser entregues à UEPA, pessoalmente ou via 
sedex ou por procurador autorizado, no Protocolo da DAA/UEPA, sito à Rua do Una, nº 156, 
Bairro: Telégrafo, Belém – Pará, no dia 28 de julho de 2014, no horário de 8 às 14 horas, Belém – 
Pará, em envelope lacrado, devidamente assinado no seu lacre, para posterior encaminhamento à 
Comissão do Concurso.  
 
4. O presente Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

Belém, 16 de julho de 2014. 
 
 

ODILENE FERNANDES DA CONCEIÇÃO SANTOS 
Presidente da Comissão do Concurso 


