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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA QUARTA FASE – INVESTIGAÇÃO DE 

CONDUTA E VIDA PREGRESSA 

CARGO: 215 – BOMBEIRO MUNICIPAL ASPIRANTE 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA, Estado de São Paulo, CONVOCA os candidatos APTOS na 
Terceira Fase – Avaliação Psicológica, Anexo II do presente Edital, observando a rigorosa ordem de classificação, com 
os critérios de desempate aplicados e em conformidade com o Capítulo XIV, do Edital nº 02/2019, para prestarem a 
Quarta Fase – Investigação de Conduta e Vida Pregressa, de acordo com as informações divulgadas neste Edital de 
Convocação.  

A Quarta Fase – Investigação de Conduta e Vida Pregressa será realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PORTO FERREIRA/SP, de tal forma que identifique condutas inadequadas do candidato, impedindo a nomeação de: 
toxicômanos; pessoas com antecedentes criminais; alcoólatras; procurados pela Justiça; violentos e agressivos; 
desajustados no serviço militar obrigatório e/ou possuidores de certificados escolares inidôneos ou inválidos ou não 
reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). 

A Quarta Fase – Investigação de Conduta e Vida Pregressa será realizada na cidade de Porto Ferreira/SP nas datas 
previstas de 12 a 16 de agosto de 2019, conforme informações abaixo relacionadas: 

Local Datas Horários 

Sede da Guarda Civil Municipal de 

Porto Ferreira 

Av. Engenheiro Nicolau de 

Vergueiro Forjaz, 1.066 – Centro 

Porto Ferreira/SP 

12 a 16 de agosto de 2019 
08h00 às 12h00 

 

Ao candidato só será permitida a participação na Quarta Fase – Investigação de Conduta e Vida Pregressa na 
respectiva data, horário e local constante no Edital de Convocação, publicado nos sites do INSTITUTO MAIS 
(www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA/SP (www.portoferreira.sp.gov.br), 
bem como divulgado no Caderno Oficial do “Jornal do Porto” de Porto Ferreira (Imprensa Oficial).  

É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da convocação para a realização da Investigação 
de Conduta e Vida Pregressa, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

Entende-se por Investigação de Conduta e Vida Pregressa a investigação da vida pública do candidato, através de 
avaliação objetiva de documentos e atestados, a fim de que se comprove sua conduta ilibada e idoneidade moral, 
incluindo a apresentação de documentos relativos aos antecedentes criminais e de distribuição de feitos pelo candidato. 

Os documentos a serem fornecidos pelo candidato à Investigação de Conduta e Vida Pregressa, são: 

a) 01 (uma) foto 5X7 cm colada na capa do Formulário da Avaliação de Conduta Social, datada e recente em até, no 

máximo, 06 (seis) meses. ATENÇÃO: Não será aceita fotografia trajando uniformes militares, escolares, empresariais ou 

similares; 

b) Cópia autenticada da Cédula de Identidade e do CPF/MF; 

c) Atestado de Antecedentes Criminais, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado no qual tenha residido 
nos últimos 5 (cinco) anos – (http://www2.ssp.sp.gov.br/atestado/novo/Atestado02.cfm); 

d) Certidão de Distribuições Criminais da comarca onde reside ou residiu. Se reside no Estado de São Paulo, dos últimos 
5 (cinco) anos e se em outros estados, dos últimos 3 (três) anos – https://esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do);  

e) Certidão Negativa do Departamento de Polícia Federal – (https://servicos.dpf.gov.br/antecedentes-criminais/certidao); 

f) Cópia reprográfica da Certidão, expedida pelo órgão público em que estiver servindo, informando sua atual situação 

disciplinar ou comportamento; se responde ou se já respondeu a algum procedimento/processo administrativo; se 

responde ou se já respondeu a algum procedimento/ processo disciplinar, bem como punições sofridas, se houver. Esta 

documentação deve ser atendida somente por quem é servidor público ou militar; 

g) Cópia reprográfica do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI). Esta documentação deve ser atendida somente 

para candidatos do sexo masculino; e 

h) Formulário devidamente preenchido, conforme Anexo I deste Edital. 
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA QUEM SERVIU AS FORÇAS ARMADAS: 

a) 01 (uma) cópia reprográfica do Certificado de Reservista; e 

b) 01 (uma) cópia reprográfica da Declaração de Comportamento ou do Diploma de Honra ao Mérito. 

No caso do candidato ser ou ter sido servidor público, deverá entregar a comprovação do motivo da demissão, dispensa 

ou exoneração, no caso de ex-servidor civil ou militar das esferas Federal, Estadual ou Municipal, para verificação de 

eventuais impedimentos do exercício de função pública.  

Após análise desses elementos, o candidato será excluído do Concurso Público se verificada a condenação em qualquer 
tipo de crime. 

Esta etapa será eliminatória, sendo o candidato considerado APTO ou INAPTO na avaliação da Investigação de Conduta 
e Vida Pregressa. 

Os candidatos considerados INAPTOS ou que não comparecerem quando convocados, serão excluídos 
automaticamente do Concurso Público. 

Após realização da Investigação de Conduta e Vida Pregressa, os candidatos serão reclassificados para efeito de 
divulgação dos resultados, considerando-se somente os candidatos APTOS. 

O Resultado da Investigação de Conduta e Vida Pregressa será publicado nos sites do INSTITUTO MAIS 
(www.institutomais.org.br) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA/SP (www.portoferreira.sp.gov.br), 
bem como divulgado no Caderno Oficial do “Jornal do Porto” de Porto Ferreira (Imprensa Oficial do Município). 

Os candidatos considerados APTOS na Investigação de Conduta e Vida Pregressa serão convocados para realizar a 
Quinta Fase – Exame Médico e Odontológico. 

Não caberá recurso do resultado da Quarta Fase – Investigação de Conduta e Vida Pregressa. 

O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital do Concurso Público nº 02/2019. 

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, publique-se. 

 

PORTO FERREIRA/SP, 02 DE AGOSTO DE 2019. 

 

COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO 

BRUNO EDUARDO MINORIN – PRESIDENTE 
CARLA RENATA HISSNAUER DE SOUZA – MEMBRO 

DAYENE BIANCARDI FERNANDES – MEMBRO 
HUGO BRITO DE SOUZA – MEMBRO 

WILLIAM HENRIQUE SILVA DOS SANTOS – MEMBRO 
RONNY WALKER COMITRE – MEMBRO 

MESSIAS TAVEIRA GERMANO – MEMBRO 
CARLOS AUGUSTO CHAVES DOS SANTOS – MEMBRO 

MARCOS CÉSAR ROBERTI – MEMBRO 
JOSÉ ROBERTO DAS NEVES RODRIGUES – REPRESENTANTE DA  
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PORTO FERREIRA 
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ANEXO I 

FORMULÁRIO – INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA E VIDA PREGRESSA 

 

FORMULÁRIO PARA INGRESSO 

 

DATA DE NASCIMENTO: _______________________ 

Nº DA INSCRIÇÃO:____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME: ___________________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________________ 

Nº:_______________, BAIRRO:________________________________, CIDADE:_______________________________ 

ESTADO: __________________________________________, CEP:__________________________________________ 

TELEFONES: (RESIDENCIAL/CELULAR) _______________________________________________________________ 

EMAIL:____________________________________________________________________________________________ 

PONTO DE REFERÊNCIA____________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

 

1) O Formulário de Investigação Social (FIS) é um documento que contém INFORMAÇÃO PESSOAL, de uso exclusivo 
da CORPORAÇÃO DE BOMBEIRO MUNICIPAL. 

2) Leia com atenção todas as questões do Formulário antes de preenchê-lo. 
3) As perguntas são de seu próprio interesse, portanto, responda corretamente a cada uma delas, fornecendo 

informações com riqueza de detalhes. 
4) As questões devem ser preenchidas de próprio punho, utilizando caneta de tinta azul ou preta. Se o espaço for 

insuficiente, utilize o campo para complementação, constante no item 50, deste Formulário, indicando o número da 
pergunta. Se necessário for utilize outras folhas e anexe ao FIS. 

5) Não deixe questões em branco. Inutilize com um traço os espaços onde não houver resposta. 
6) Para o preenchimento deste formulário você poderá dispor de alguns dias. 

 
ATENÇÃO: A inexatidão ou a omissão de informações a serem prestadas no FIS, ainda que verificadas 
posteriormente, estará sujeita a sanções penais, civis e administrativas.  

 
 

 

COLAR 

FOTO 5X7 

DATADA E RECENTE 
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PARTE A – INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 
1) Nome: _________________________________________________________________________________________ 
2) Naturalidade:_________________________________________ ESTADO:__________________________________ 
3) Data de Nascimento:____________________________________ CPF:_____________________________________ 
4) RG Nº: _______________________________________________ Órgão Expedidor:___________________________ 
5) Grau de Instrução:________________________________________________________________________________ 
6) Estado Civil:____________________________________________________________________________________ 
7) Emprego Atual:__________________________________________________________________________________ 
8) Apelido ou Alcunha:______________________________________________________________________________ 
9) Religião:_______________________________________________________________________________________ 
10) Título de Eleitor nº:_______________________________________ Zona:___________________________________ 
11) Carteira Profissional:_____________________________________ Série:____________________________________ 
12) Com quem reside atualmente: 

______________________________________________________________________________________________ 
13) Correios eletrônicos (e mail) particulares e funcionais: 

______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

14) Nome em redes sociais: (Facebook, Twiter, Instagran, etc) 
______________________________________________________________________________________________ 

 

PARTE B – INFORMAÇÕES SÓCIO – FAMILIARES 

 

15) Dê completas informações sobre seus pais e irmãos. Se você foi criado por padrastos, tutores legais ou outras 
pessoas que não sejam seus pais, a informação deve abrange-los também. 

Grau de parentesco________________________________________ RG Nº ____________________________________ 

Nome:____________________________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________________________ 

Idade: _______________ vivo ou morto?_________________________________________________________________ 

Grau de parentesco________________________________________ RG Nº ____________________________________ 

Nome:____________________________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________________________ 

Idade: _______________ vivo ou morto?_________________________________________________________________ 

Grau de parentesco________________________________________ RG Nº ____________________________________ 

Nome:____________________________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________________________ 

Idade: _______________ vivo ou morto?_________________________________________________________________ 

Grau de parentesco________________________________________ RG Nº ____________________________________ 

Nome:____________________________________________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________________________ 

Idade: _______________ vivo ou morto?_________________________________________________________________ 

16) Estado civil: ____________________________________________________________________________________ 
17) Você já foi envolvido em algum processo de paternidade? ________________________________________________ 
18) Relacione abaixo todos os seus filhos (se os tiver), especificando situação da criança (filho legítimo, adotivo, enteado). 
Nome_____________________________________________________________________________________________ 
Data de Nascimento_________________________________________________________________________________ 
Nome_____________________________________________________________________________________________ 
Data de Nascimento_________________________________________________________________________________ 
Nome_____________________________________________________________________________________________ 
Data de Nascimento_________________________________________________________________________________ 
Nome_____________________________________________________________________________________________ 
Data de nascimento__________________________________________________________________________________ 
19) Você ou algum membro da sua família já foi examinado ou tratado em virtude de distúrbios nervosos ou mentais, ou 

moléstia? _____ em caso positivo, forneça detalhes (qual a enfermidade e quando ocorreu?) 
______________________________________________________________________________________________ 

      Você faz uso de algum medicamento? ______________Qual? ____________________________________________ 
      Você possui alguma doença crônica em tratamento? ___________ Qual? ___________________________________ 
20) Você já ficou internado em hospital? __________ Qual o motivo ___________________________________________ 
21) Você já desmaiou alguma vez? _______________Em caso positivo detalhar _________________________________ 
22) Faz uso de bebidas alcoólicas? ______________Quais? ________________________________________________ 
       Fuma? ________ Especifique______________________________________________________________________ 
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23) Faz uso de entorpecentes ou já usou alguma vez? ______________________ em caso positivo, forneça detalhes 
(nome da substância, se ainda usa, quantas vezes já usou etc) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

24) Alguém da sua família já fez uso de entorpecentes? ______________ em caso afirmativo, forneça detalhes: (grau de 
parentesco, nome da substância, se ainda faz uso, etc) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

PARTE C – INFORMAÇÕES DE CUNHO PESSOAL E FAMILIAR 

 

25) Você possui tatuagem? (_____) sim (_____) não 
26) Caso afirmativo, quais partes do corpo possuem tatuagens: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Quais desenhos, símbolos ou dizeres você possui tatuados: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Quais os significados de tais tatuagens: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

O que lhe motivou fazer as tatuagens: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Em qual estabelecimento realizou as tatuagens (nome e localização) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

27) Cite duas pessoas que NÃO sejam parentes ou ex – empregados e que possam fornecer dados sobre sua pessoa: 

Nome Completo: ____________________________________________________________________________________ 

Endereço residencial: ________________________________________________________________________________ 

Endereço comercial: _________________________________________________________________________________ 

Ocupação: ________________________________________________________________________________________ 

Conhece- o há quanto tempo? _________________________________________________________________________ 

Nome Completo: ____________________________________________________________________________________ 

Endereço residencial: ________________________________________________________________________________ 

Endereço comercial: _________________________________________________________________________________ 

Ocupação: ________________________________________________________________________________________ 

Conhece- o há quanto tempo? _________________________________________________________________________ 

28) O que você costuma fazer nas horas de folga? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

29) Quais são seus costumes e quais locais COSTUMA FREQUENTAR? 
Durante a semana __________________________________________________________________________________ 
Finais de semana ___________________________________________________________________________________ 
30) É sócio de algum clube? _____________ Qual? ________________________________________________________ 
31) Pertence a algum sindicato ou outra associação de classe? _______________________________________________ 
32) É filiado ou exerceu algum cargo ou função de partido político? ____________________________________________ 

 

PARTE D – INFORMAÇÕES JUDICIAIS E POLICIAIS 

 

33) Você já foi intimado pela Justiça? _______ em caso positivo forneça detalhes:  
Delito:_________________________________________ Cidade _____________________________________________ 
Foi indiciado, réu ou testemunha? ______________________________________________________________________ 
Qual foi a solução do caso? ___________________________________________________________________________ 
Delito: _________________________________________Cidade _____________________________________________ 
Foi indiciado, réu ou testemunha? ______________________________________________________________________ 
Qual foi a solução do caso? ___________________________________________________________________________ 
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34) Você já teve alguma “passagem” em qualquer repartição policial ou Juizado de Menores: em caso afirmativo forneça 
detalhes: 

Data _________________________________ tempo de permanência _________________________________________ 
Motivo: ___________________________________________________________________________________________ 
Repartição em que foi conduzido: ______________________________________________________________________ 
Cidade: ______________________________________ Estado ______________________________________________ 
Qual foi a solução do caso: ___________________________________________________________________________ 
35) Já esteve alguma vez envolvido em inquérito policial, sindicância ou investigação sumária? _____________________ 

Em caso positivo, forneça detalhes: _________________________________________________________________ 
36) Algum membro da sua família esteve envolvido com a polícia ou com a justiça? _________ Em caso positivo, forneça 

detalhes: _______________________________________________________________________________________ 
37) Você possui alguma arma de fogo? _______ em caso afirmativo forneça detalhes inclusive se já foi apreendida 

alguma vez: ____________________________________________________________________________________ 

 

PARTE E – INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS 

 

38) Relacione, a partir das datas mais antigas, os últimos três lugares em que esteve empregado, registrado ou não, bem 
como por conta própria e os “bicos”. Não omita nenhuma. Dê endereços completos e corretos e as datas de 
inatividades entre cada período:  

Empresa: _________________________________________________________________________________________ 
Cidade: ___________________________________________________________________________________________ 
Período em que trabalhou: de ________________________________ até ______________________________________ 
Cargo: __________________________________________________ Salário ___________________________________ 
Motivo da demissão: _________________________________________________________________________________ 
Punições e motivos: _________________________________________________________________________________ 
 
Empresa: _________________________________________________________________________________________ 
Cidade: ___________________________________________________________________________________________ 
Período em que trabalhou: de ________________________________ até ______________________________________ 
Cargo: __________________________________________________ Salário ___________________________________ 
Motivo da demissão: _________________________________________________________________________________ 
Punições e motivos: _________________________________________________________________________________ 
 
Empresa: _________________________________________________________________________________________ 
Cidade: ___________________________________________________________________________________________ 
Período em que trabalhou: de ________________________________ até ______________________________________ 
Cargo: __________________________________________________ Salário ___________________________________ 
Motivo da demissão: _________________________________________________________________________________ 
Punições e motivos: _________________________________________________________________________________ 

 
39) Possui alguma habilidade, experiência ou treinamento que julgue ser útil na CORPORAÇÃO DE BOMBEIRO 

MUNICIPAL?_________________________________________________________________________ Especifique: 
____________________________________________________________________________________ 

40) Por que escolheu ingressar na CORPORAÇÃO DE BOMBEIRO MUNICIPAL? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

PARTE F – INFORMAÇÕES ESCOLARES 

 
41) Relacione as últimas três escolas e cursos que frequentou:  
Período _____________________________________________ Curso _______________________________________ 
Escola ___________________________________________________________________________________________ 
Cidade ______________________________________________ Estado ______________________________________ 
  
Período _____________________________________________ Curso _______________________________________ 
Escola ___________________________________________________________________________________________ 
Cidade ______________________________________________ Estado ______________________________________ 
  
Período _____________________________________________ Curso _______________________________________ 
Escola ___________________________________________________________________________________________ 
Cidade ______________________________________________ Estado ______________________________________ 
42) Você já foi punido ou expulso em algum estabelecimento de ensino?  _______________________ Em caso positivo, 

explique: ______________________________________________________________________________________. 
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PARTE G – INFORMAÇÕES GERAIS 

 

43) Você é motorista habilitado? _____________________________ categoria(s)_ _______________________________ 
Número da CNH ____________________________________________________________________________________  
Nº do registro ______________________________________________________________________________________ 
Local de expedição e data ____________________________________________________________________________ 
44) Teve alguma vez a sua CNH suspensa ou cassada? _________________________________________________ 
Em caso positivo Explique ____________________________________________________________________________ 
45) Você já foi envolvido em algum acidente ao dirigir veículo? _______________________________________________ 
Em caso positivo, forneça detalhes: _____________________________________________________________________ 
46) Você já teve ou tem cheques protestados? Ou nome no SPC? ____________________________________________ 
Em caso positivo, explique: ___________________________________________________________________________ 
47) Você possui prestações ou dividas? _______________________________________ Caso positivo, forneça detalhes:  
Quando iniciou _____________________________________________________________________________________  
Quantia inicial ______________________________________________________________________________________ 
Quantia atual ______________________________________________________________________________________ 
Mensalidade _______________________________________________________________________________________ 
Deve para (nome e endereço) _________________________________________________________________________ 
48) Possui algum imóvel _____________veículo? ________________________ 
49) Você pagou, ou prometeu pagamento em dinheiro, serviço ou material por qualquer recomendação, ou promessa de 

auxiliá-lo no ingresso na CORPORAÇÃO DE BOMBEIRO MUNICIPAL? ________________ Em caso positivo, por 
quem? 
_____________________________________________________________________________________________ 

50) Espaço destinado para complementações: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Declaro que li, respondi pessoalmente todas as questões contidas no presente formulário, e autorizo a ser procedida 
averiguação sobre minha conduta, profissional e escolar, isentando as pessoas, empresas estabelecimentos de ensino 
que prestarem informações ao Comando da CORPORAÇÃO DE BOMBEIRO MUNICIPAL de qualquer responsabilidade, 
caso não processe MINHA INCORPORAÇÃO OU VENHA A SER DESLIGADO DO CURSO DE FORMAÇÃO. 

 
Porto Ferreira, _______ de ____________________de 2019. 

 
 
 

Assinatura ____________________________________________________________________________________. 
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ANEXO II 

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A QUARTA FASE – INVESTIGAÇÃO DE 

CONDUTA E VIDA PREGRESSA 

 

INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO DOCUMENTO 

0311000038 ANTONIO MARCOS CALCETA 33.614.825-2 

0311000052 BRUNO STOPPA DA SILVA 326260948 

0311000053 CAIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA 534783028 

0311000059 CARLOS ROBERTO DE ARAUJO LIMA 237744375 

0311000063 CINARA PRISCILA FIOCO 442255998 

0311000078 DANIEL LEME DOS SANTOS JUNIOR 488122168 

0311000119 EDUARDO DONIZETE DANCI  305815052 

0311000125 EDVALDO DE ALMEIDA SOUSA 348718767 

0311000129 ELISEU SOARES JUNIOR 54255847-6 

0311000141 EVANDRO VINICIUS GATTI 40818737-2 

0311000143 EVERTON DONIZETE MAGANIN 331364220 

0311000163 FERNANDO LUCAS CÂNDIDO PINTO 497312074 

0311000164 FERNANDO LUIS TAVELIN 29851349-3 

0311000169 GABRIEL RICARDO PRADO DA CRUZ 55421372 

0311000181 GIOVANNI DIEGO MONTANHA 49.509.633-7 

0311000188 GUSTAVO DE CARVALHO CAMPOS PEREIRA 49631890-1 

0311000191 GUSTAVO MARFIS 448227769 

0311000193 HABACUQUE JACINTO PEDRO 468264462  

0311000194 HÉLIO FRANCISCO DOS SANTOS 405973305 

0311000214 JERONIMO ALVES COUTINHO NETO 347202305 

0311000244 JOSIMAR DO CARMO DE GODOI 15359249 

0311000280 LUCAS OSTROSCHI MACIEL 46359910x 

0311000281 LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA 340812576 

0311000283 LUCAS WELLINGTON DUARTE PURGATO 46326292-x 

0311000296 LUIZ HENRIQUE PIZETTA BRAMBILA 46219467-X 

0311000297 LUIZ MARCELO DUS FARDIN 407776412 

0311000298 LUIZ VIEIRA DE ANDRADE NETO 450754443 

0311000300 MAICON MATIAS BRAGA 283866810 

0311000341 MURILO BARROS DE SOUZA 471911574 

0311000392 RENAN FREITAS DE OLIVEIRA 347818699 

0311000401 RODRIGO MARQUES GONZAGA 49561268-6 

0311000431 TIAGO IGO VIRIATO 444328129 

0311000439 VANTIL PIAI JUNIOR 33.993.135-8 

0311000446 VITOR ANTONIO DO NASCIMENTO 411657860 

 


