
 

RESOLUÇÃO Nº 854/2007, DE 10 DE ABRIL DE 2007.

Estabelece  procedimentos  para  o  concurso 
público para o provimento de cargos de Agente 
de  Segurança  Penitenciário  referente  ao 
EDITAL SEPLAG nº 003/2005.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL, no uso das atribuições que 

lhe conferem o inciso III, § 1°, do art. 93, da Constituição Estadual e a Lei Delegada n° 117, de 

25 de janeiro de 2007 e

CONSIDERANDO a  necessidade  de  se  estabelecer  procedimento  para  a 

conclusão  do  concurso  público  para  o  provimento  de  cargos  de  Agente  de  Segurança 

Penitenciário;

CONSIDERANDO as  cláusulas  12.2.1,  “g”  e  12.10  do  EDITAL  SEPLAG  nº 

003/2005;

CONSIDERANDO que a nomeação dos candidatos aprovados no Concurso é 

matéria de segurança pública;

RESOLVE:

Art. 1º  Fica estabelecida a obrigatoriedade de realização de exame antidrogas 

em todos os candidatos aprovados no Curso de Formação Técnico-Profissional do Concurso 

Público para o provimento de cargos da classe de Agente de Segurança Penitenciário, nos 

termos da Cláusula 12.10 do EDITAL SEPLAG Nº 03/2005.

Parágrafo único.  Os exames tratados no caput serão realizados pelo Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG – e dar-se-ão nos termos 

desta Resolução.

Art.  2º.   A  Escola  de  Formação  e  Aperfeiçoamento  do  Sistema  Prisional  e 

Socioeducativo  expedirá  correspondência  a  todos  os  candidatos,  convocando-os  a  se 

apresentarem em local e data a serem definidos, para que se submetam a coleta assistida e 

custodiada de amostra de urina, destinada a teste de triagem toxicológica para detecção de 

metabólitos de drogas de abuso. 



§1º  A correspondência de que trata o caput não prejudica as publicações oficiais 

e comunicados disponibilizados eletronicamente.

§2º  O não comparecimento do candidato no dia e horário determinados pela 

SEDS implicará a sua eliminação do Concurso.

§3º   A  coleta,  que  deverá  ser  realizada  segundo as  normas  existentes,  será 

realizada com urina recente, obrigatoriamente coletada no laboratório.

§4º  No ato da coleta,  o candidato deverá preencher formulário autorizando a 

realização do procedimento e a entrega do resultado do exame à Secretaria de Estado de 

Defesa Social. 

§5º  De posse dos resultados, a Secretaria de Estado de Defesa Social, mediante 

requerimento, entregará original ao candidato.

Art.  3º  A  detecção  de metabólitos  de  drogas  de abuso no  teste  de  triagem 

toxicológico do candidato implicará a sua imediata eliminação do Concurso.

Art. 4º  No prazo de 02 (dois) dias úteis da divulgação do resultado do exame, o 

candidato reprovado poderá interpor recurso, solicitando a repetição do exame.
Parágrafo único.  Para a repetição do exame, será utilizada a mesma amostra de 

urina a que se refere o art. 2º desta Resolução, armazenada pelo laboratório especialmente 

para esta finalidade.

Art. 5º   Ao final de todo o procedimento, incluindo eventual repetição do exame 

por  interposição  de  recurso,  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  providenciará  a 

divulgação do resultado final do concurso, em lista nominal, contendo apenas os candidatos 

aptos.

Art. 6º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 10 de abril de 2007.

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR
Secretário de Estado de Defesa Social


