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Formulário para Consulta Social 

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

 
1. A finalidade deste procedimento é obter informações a seu respeito, para instruir seu 

processo de credenciamento no IASES e/ou Órgãos vinculados. Seja sincero (a) em 

suas informações, pois eles servirão de base para essa pesquisa. 

2. Leia com atenção todo o questionário e responda cuidadosamente as perguntas. Em 

caso de dúvidas, esclareça com a pessoa ou Setor que solicitou o preenchimento. 

3. Escreva em letras legíveis, utilizando caneta de tinta preta ou azul. 

4. Todas as perguntas deverão ser respondidas. Em casos de perguntas já respondidas 

anteriormente, ou por não se aplicarem à situação, faça um traço no espaço destinado 

à resposta respectiva. 

5. Quando o espaço for insuficiente para a resposta, poderá ser utilizado o verso da folha 

respectiva, indicando a referência da pergunta (número do item) e não poderá 

imprimir no verso das respectivas folhas do Formulário para Consulta Social (só na 

frente). 

6. Os dados fornecidos são de caráter Sigiloso e classificados como ACESSO RESTRITO. 

Por sua vez, o candidato se compromete, igualmente, a manter este procedimento 

sob o mais completo sigilo, assim como todas as perguntas e respostas nele contidas. 

7. Rubrique todas as folhas do questionário. 

8. Declarações falsas ou omissões poderão acarretar o cancelamento do seu 

procedimento, sem prejuízo das sanções legais em vigor. 

9. INCLUIR cópia simples, acompanhada dos originais, dos seguintes documentos: RG ou 

CNH, CPF; comprovante de residência em nome do candidato ou, em caso da 

residência estar em nome de outra pessoa assinar declaração que atesta o local de 

residência e que comprove o vinculo na habitação. 

10. SE POSSÍVEL, INCLUIR croqui de acesso ao endereço residencial (cópia ou desenho). 
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IDENTIFICAÇÃO 

NOME COMPLETO: 

APELIDO (Se houver): Tipo Sanguíneo: Fator RH: 

MÃE: 

PAI: 

DT NASC.:      /       /        CPF: SEXO:      M (    )            F (    ) 

NACIONALIDADE: NATURALIDADE: UF: 

Nº RG: ÓRGÃO EMISSOR: UF: 

ESTADO CIVIL: PROFISSÃO: 

Carteira Profissional nº: Série: UF: 

Título de Eleitor nº: Zona: UF: 

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL ATUAL 

LOGRADOURO (Avenida, Rua, Travessa, etc) / Nº: 

 

PONTO DE REFERÊNCIA: 

 

BAIRRO: 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

 

CONTATOS 

TELEFONES (Fixo e celular): 

CONTAS DE E-MAIL: 

 

CONTAS REDES SOCIAIS: (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, etc): 

 

 

 

FOTO 3X4 DE 
FRENTE 

RECENTE 
DESCOBERTO 

EM TRAJES 
CIVIS, 

COLORIDA E 
DATADA 
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1. É casado ou possui União estável com alguém?   Sim (   )      Não (   )  

a. Nome completo___________________________________________________________ 

b. Nº RG_____________Órgão Emissor ____________UF _______ CPF ________________ 

c. Ocupação atual: __________________________________________________________ 

 

2. POSSUI FILHOS     (    ) SIM       (    ) NÃO              (Caso possua, preencha as informações abaixo) 

a. Filha(o) _________________________________________________________________ 

Nº RG_______________ Órgão Emissor ____________UF _______ CPF _____________ 

b. Filha(o) _________________________________________________________________ 

Nº RG_______________ Órgão Emissor ____________UF _______ CPF _____________ 

 

3. POSSUI IRMÃOS     (    ) SIM       (    ) NÃO         (Caso possua, preencha as informações abaixo) 

a. Irmã (o) ___________________________________________________________ 

Nº RG_______________ Órgão Emissor ____________UF _______ CPF _____________ 

Endereço (caso não resida com você)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b. Irmã (o) _________________________________________________________________ 

Nº RG______________ Órgão Emissor ____________UF _______ CPF ______________ 

Endereço (caso não resida com você)_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Declarar em ordem cronológica até 02 lugares onde residiu nos últimos cinco anos: 

a. Logradouro (Avenida, Rua, Travessa Etc) / Nº:_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Bairro:_________________________________________________ 

Cidade:______________________________UF_________CEP____________-______ 

Ponto de referência____________________________________________________ 

Residiu nesse endereço em qual período?__________________________________ 

b. Logradouro (Avenida, Rua, Travessa Etc) / Nº: __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Bairro:_________________________________________________ 

Cidade:______________________________UF_________CEP____________-______ 

Ponto de referência____________________________________________________ 

Residiu nesse endereço em qual período?__________________________________ 

 

5. Encontra-se empregado atualmente?   (    ) SIM       (    ) NÃO 

Se sim, declarar Nome da Empresa, CPF ou CNPJ do empregador e endereço do local de trabalho. 

Em caso de emprego informal, mencionar o tipo e endereço de atuação. 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Possui empregos Anteriores     (    ) SIM       (    ) NÃO   (Caso positivo relate os dois últimos): 

a. Cargo/função que exerceu:__________________________________________________ 

Empresa:________________________________________________________________ 

Endereço completo: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Telefone: (    )__________Data da Admissão:___/___/____ Data da Saída ___/___/____    

Motivo da saída: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

b. Cargo/função que exerceu:__________________________________________________ 

Empresa:________________________________________________________________ 

Endereço completo: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Telefone: (    )__________Data da Admissão:___/___/____ Data da Saída ___/___/____    

Motivo da saída: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

7. Marque a sua escolaridade?       Fundamental (   )   Secundário (   )   Superior Incompleto (   )     

Superior Completo (   )   Pós-Graduação (   )   Mestrado (   )   Doutorado (   ) 

 

 

8. Possui algum problema de saúde permanente?  Sim (   )   Não (   )  

Especificar__________________________________________________________________ 

 

 

9. Toma remédios controlados?   Sim  (   )   Não (   ).  

Especificar  ________________________________________________________________ 

 

 

10. Frequenta alguma congregação religiosa?      Sim (   )     Não (   ) 

a. Se positivo, qual(is) e respectivos endereços?___________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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11. Estará no IASES: 

A serviço de alguma Instituição (    ) 

Por Iniciativa própria (    ) 

Outro Motivo _____________________ 

Se estiver a serviço de alguma Instituição informe: 

a. Nome da Instituição: _________________________________________________ 

CNPJ da Instituição: ________________________ Tel: __________________________ 

Email: ______________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________ 

 

b. Exerce a mesma Atividade em Outra Instituição?       Sim (   )    Não (   ) 

Nome da Instituição: _________________________________________________ 

CNPJ da Instituição: ________________________ Tel: __________________________ 

Email: ______________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________ 

 

 

12. Fez ou faz uso de substância entorpecente?    Sim (   )     Não (   ) 

a. Se positivo, qual(is), onde e quando usou?___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

b. Se ainda usa, onde e com qual frequência?__________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

13. Possui algum parente trabalhando no IASES, SEJUS, PM, PC ou BM?    Sim (   )   Não  (   ) 

a. Nome:_____________________________________Parentesco____________________ 

Cargo/Função:_______________________ Quanto tempo você o conhece?__________ 

b. Nome:_____________________________________Parentesco____________________ 

Cargo/Função:_______________________ Quanto tempo você o conhece?__________ 

 

14. Possui algum relacionamento afetivo com servidor do IASES?    Sim (   )   Não  (   ) 

a. Nome:_____________________________________Tipo____________________ 

Cargo/Função:_______________________ Quanto tempo você o conhece?__________ 

 

 

15. Possui algum parente que está ou esteve acautelado no IASES?    Sim (   )   Não  (   ) 

a. Nome:_____________________________________Parentesco____________________ 

Mãe:____________________________ Período de Internação____________________ 

Unidade de Internação:_________________ 
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b. Nome:_____________________________________Parentesco____________________ 

Mãe:____________________________ Período de Internação____________________ 

Unidade de Internação:_________________ 

 

16. Já se envolveu em algum processo criminal, Inquérito/processo criminal militar ou processo cível na 

condição de acusado ou réu? 

(    ) SIM       (    ) NÃO 

Caso positivo, anexe cópia da certidão da respectiva Justiça Estadual ou Federal. 

 

 

17. Algum familiar (pais, irmãos, filhos ou companheiro (a)/cônjuge) já se envolveu em ocorrência 

policial, inquérito policial, processo criminal ou processo cível na condição de acusado ou réu?   (    ) 

SIM       (    ) NÃO 

Caso positivo, indique, SE POSSÍVEL, número do processo/procedimento, datas, Delegacia/Instância 

Judicial (Vara, Comarca, etc) crime que foi imputado e as circunstâncias 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Declaro, sob as penas da lei, em conformidade com o art. 299 do CPB, que todas as informações aqui 

prestadas são verdadeiras, que não omiti fato algum que impossibilite meu acesso para desenvolver 

atividades no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espirito Santo - IASES e que autorizo a 

realização de levantamento social em minha vida pretérita para confirmar as informações prestadas 

condições indispensáveis para o o acesso e execução da referida atividade solicitada. 

 
* FALSIDADE IDEOLÓGICA - Art. 299 do CPB - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

deva constituir, ou nele inserir, fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita, com fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena - Reclusão de 01 

(um) a 05 (cinco) anos e multa se o documento é público, e reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos e multa se o 

documento é particular. 

 

 

____________________, em ____ de ________________de _______. 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Candidato 


