
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA  PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 371 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  no uso de suas atribuições e nos 
termos do Instrumento Convocatório SEDS / EFAP nº 002/2010 de 04 de janeiro de 2010 que 
regula o Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento do quadro de pessoal e quadro 
de reserva das Unidades Socioeducativas de Belo Horizonte e demais municípios da região 
metropolitana de Belo Horizonte/MG (1ª, 2ª e 3ª RISP) e, 

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento 
do quadro de pessoal e quadro de reserva das unidades socioeducativas da 1ª RISP  Jane 
Aparecida Porto Fernandes interpôs recurso administrativo, questionando sua reprovação por 
infrequência, conforme transcrito abaixo:
“A reprovação por infrequência é incoerente, só faltei uma vez,  no dia 05/05/2010, estando  
presente nos dias seguintes”.

1.2  conforme  definido  no  Instrumento  Convocatório  EFAP/SEDS 
002/2010, de 15 de janeiro de 2010, o Treinamento Introdutório terá caráter classificatório e 
eliminatório, cujas informações sobre procedimentos em geral, critérios de aprovação e demais 
disposições constam no Plano de Treinamento Introdutório. 

1.3 o Plano de Treinamento Introdutório estabelece que será aprovado o 
discente  que  obtiver  aproveitamento  mínimo  de  60%  (sessenta  por  cento)  dos  pontos 
distribuídos na avaliação de aprendizagem e de 80% (oitenta por cento) da frequência de toda 
a carga horária do curso. No Capítulo IV, Artigo 8º, define que “Frequência é a assiduidade do 
discente  nos  locais  onde  serão  desenvolvidas  as  atividade  curriculares”. O  registro  da 
frequência é efetuado através de formulário de Controle de Frequência, onde constam o nome 
dos discentes,  a data,  campos de preenchimento de presença/ausência  para os turnos da 
manhã e da tarde, assim como, os registros de atrasos e/ou saídas antecipadas. Os Controles 
de  Frequência  são  assinados  diariamente  por  duas  testemunhas  que  representam  os 
discentes,  por um docente e pela coordenação do curso.

1.5 a candidata em questão realizou o Treinamento Introdutório para o 
cargo de Auxiliar Educacional, o qual apresentou carga horária de 35 horas/aula, sendo que 
conforme definido no Plano de Treinamento Introdutório a hora/aula equivale a 50 minutos. A 
candidata  não  compareceu  às  aulas  no  dia  05/05/2010,  totalizando  nove  horas/aula  de 
ausência; portanto, somente alcançou 74% da freqüência mínima exigida.

2. RESOLVE:
 

             2.1  conhecer  do  recurso,  posto  que  apresenta  os  pressupostos   de 
admissibilidade;

                       2.2  Indeferir o pedido, mantendo a apuração de frequência inalterada.

Publique-se e Cumpra-se.

Belo Horizonte, 18 de maio de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO



Superintendente da EFAP


