
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

       
EDITAL EFAP/SEDS Nº 004/2009 DE 29 DE SETEMBRO DE 2009

PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO PARA O QUADRO DE PESSOAL DAS UNIDADES 
DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO E DEMAIS ÁREAS DA SEDS

O SECRETÁRIO  DE  ESTADO  DE  DEFESA  SOCIAL,  por  meio  da  ESCOLA  DE  FORMAÇÃO  E 
APERFEIÇOAMENTO  DOS  SISTEMAS  PRISIONAL  E  SOCIOEDUCATIVO  –  EFAP,  atendendo  à 
necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins de contratação temporária  mediante contrato 
administrativo,  de acordo  com a Lei  Estadual  nº  18.185  de  04  de junho de  2009,  e  Decreto  Nº  45.155,  de 
21/08/2009, torna pública a realização do Processo de Requalificação para provimento do quadro de pessoal das 
Unidades dos Sistemas Prisional e Socioeducativo.
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Decreto 45.155, de 21.08.2009,  preconiza no § 5º do Art. 4º que o pessoal contratado com base no Art 11 
da  Lei 10.254, de 1990,  em exercício na SEDS na data de publicação deste Decreto, poderá, no término do prazo 
estabelecido no contrato, ser contratado com base  na Lei nº 18.185, de 2009, mediante aprovação em processo de 
requalificação, cujos critérios supram as exigências mínimas previstas no referido artigo para o processo seletivo. 
1.2  O Processo de Requalificação será regido por este Edital e executado pela EFAP e Unidades Prisionais e 
Socioeducativas da SEDS.

2 DO OBJETO 
2.1 Constitui objeto do presente Edital o processo de requalificação dos contratados das  Unidades Prisionais  e 
Socioeducativas vinculadas à Subsecretaria de Administração Prisional – SUAPI e Subsecretaria de Atendimento 
às Medidas Socioeducativas – SUASE, respectivamente,  e de demais  áreas da SEDS, mediante as  condições 
estabelecidas neste Edital.

3 DAS ETAPAS DO PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO
3.1 O  Processo  de  Requalificação  compreenderá  duas  etapas  distintas,  sendo  uma  delas  caracterizada  pela 
Avaliação Psicológica  dos candidatos e a outra pelo o  Curso de Requalificação.
3.2  Da Avaliação Psicológica
3.2.1  A Avaliação Psicológica possui caráter eliminatório.
3.2.2 Os candidatos serão convocados pela EFAP para participarem da Avaliação Psicológica, conforme relação 
encaminhada pela DRH, e ratificadas pelos Diretores-Gerais das unidades prisionais e socioeducativas. 
3.2.3 A Avaliação Psicológica para fins de seleção é um processo realizado mediante emprego de um conjunto de 
procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de 
prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pleiteado.
3.2.4 A Avaliação Psicológica consistirá na avaliação padronizada de características cognitivas e de personalidade 
dos candidatos, mediante o emprego de técnicas científicas. Para tanto poderão ser utilizados testes, questionários, 
inventários, anamneses, dinâmicas de grupo, testes situacionais e procedimentos complementares. Os candidatos 
serão considerados  CONTRA INDICADOS com base nas características constantes do quadro a seguir e/ou se 
invalidarem qualquer um dos instrumentos descritos acima, utilizados no processo de requalificação. 
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QUADRO I
CARGO TRAÇOS INCOMPATÍVEIS

AGENTE 
PENITENCIÁRIO  

Extrema instabilidade emocional; 
Descontrole da agressividade; 
Extrema dificuldade de respeito a normas sociais; 
Nível  inferior  de energia vital  aliado à dificuldade em manter  a atenção e 
concentração; 
Nível inferior de atenção.

AGENTE 
SOCIOEDUCATIVO

Extrema instabilidade emocional; 
Descontrole da agressividade; 
Extrema dificuldade de comunicação e relacionamento interpessoal;
Extrema dificuldade de respeito a normas sociais; 
Nível  inferior  de energia vital  aliado à dificuldade em manter  a atenção e 
concentração; 
Nível inferior de atenção.

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO /

ASSISTENTE 
TÉCNICO

  AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM / 

AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 

DENTÁRIO

Extrema instabilidade emocional; 
Extrema dificuldade de respeito a normas sociais; 
Nível inferior de atenção;
Nível  inferior  de energia vital  aliado à dificuldade em manter  a atenção e 
concentração; 
Extrema falta de organização.   

AUXILIAR 
EDUCACIONAL

Extrema instabilidade emocional; 
Descontrole da agressividade; 
Extrema dificuldade de comunicação e relacionamento interpessoal;
Extrema dificuldade de respeito a normas sociais; 
Nível inferior de atenção;
Nível  inferior  de energia vital  aliado à dificuldade em manter  a atenção e 
concentração; 
Extrema falta de organização.

TÉCNICOS /
MÉDICOS/ 

DIRETORES / 
ASSESSORES

Extrema instabilidade emocional; 
Extrema dificuldade de comunicação e relacionamento interpessoal;
Extrema dificuldade de respeito a normas sociais; 
Nível inferior de atenção;
Nível  inferior  de energia vital  aliado à dificuldade em manter  a atenção e 
concentração; 
Extrema falta de organização. 

OFICIAL DE 
SERVIÇOS GERAIS/

ELETRICISTA

Extrema dificuldade de respeito a normas sociais; 
Nível  inferior  de energia vital  aliado à dificuldade em manter  a atenção e 
concentração; 
Nível inferior de atenção;
Extrema falta de organização.

MOTORISTA

Extrema instabilidade emocional;  
Extrema dificuldade de respeito a normas sociais; 
Nível  inferior  de energia vital  aliado à dificuldade em manter  a atenção e 
concentração; 
Níveis inferiores de atenção concentrada e difusa. 

3.2.5 A invalidação no resultado de quaisquer testes realizados na avaliação psicológica poderá tornar o candidato 
contra-indicado. 
3.2.6 O resultado obtido na Avaliação Psicológica será decorrente da análise conjunta das técnicas e instrumentos 
psicológicos utilizados. Dessa análise resultará o parecer  INDICADO para os candidatos que não apresentarem 
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características  incompatíveis  com  o  exercício  do  cargo  pleiteado   e  CONTRA-INDICADO para  os  que 
apresentarem indícios de incompatibilidade para o exercício do cargo, vide Quadro I.
3.2.7 A avaliação  Psicológica  será  realizada  segundo datas  e  locais  a  serem divulgados  oportunamente   aos 
candidatos.
3.2.8  O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  designado  para  a  realização  da  avaliação  psicológica  com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início.
3.2.9  O ingresso do candidato na sala para a realização da avaliação psicológica só será permitido dentro do 
horário estabelecido. 
3.2.10 Para a realização da avaliação psicológica, o candidato deverá portar somente carteira de identidade(RG) 
com foto expedida pela Secretaria de Segurança Pública, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e 
borracha. 
3.2.11  Durante a realização da avaliação psicológica,  não será permitida a comunicação entre os candidatos, 
qualquer  espécie  de  consulta  (livros,  notas,  manuais,  impressos  ou  anotações), nem a  anotação  de  qualquer 
resultado ou gabarito dos testes e provas de conhecimentos específicos, bem como a utilização de telefone celular, 
transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo, máquina calculadora ou qualquer equipamento eletrônico, 
inclusive códigos e/ou legislação dentro dos espaços cedidos pela instituição para este processo de requalificação. 
3.2.12 O candidato somente poderá se retirar do local da realização da avaliação psicológica durante o horário de 
sua aplicação para utilizar o sanitário e/ou beber água. Sendo que o uso dos sanitários se restringirá ao tempo de 
duração da avaliação. 

3.3 Do Curso de Requalificação 
3.3.1  Após a 1ª Etapa - Avaliação Psicológica- serão matriculados na 2ª Etapa - Curso de Requalificação os 
candidatos considerados  INDICADOS  na Avaliação Psicológica. 
3.3.2 O  Curso,  que  constitui  a 2ª  Etapa,  será  regulado  por  Plano  específico  a  ser  divulgado  no  site 
www.seds.mg.gov.br;
3.3.3 A simples matrícula no Curso de Requalificação não gera direito à contratação com base na Lei nº 18.185, de 
2009, que será efetivada somente se o candidato for aprovado  nesta Etapa do processo  e cumprir as demais 
exigências contidas neste Edital.
3.3..4 O Curso de Requalificação  tem  caráter  eliminatório e será realizado segundo datas e locais  a serem 
divulgados oportunamente  aos candidatos.

4  DOS RECURSOS
4.1 O candidato considerado  contra-indicado na Avaliação Psicológica que desejar interpor recurso contra o 
resultado da referida Avaliação , deverá observar as seguintes orientações: 
4.1.1 No  prazo  de 05  (cinco)  dias  úteis   após  a  data  da  publicação  do  resultado,  preencher  o  Anexo  I  e 
comparecer  pessoalmente  à  EFAP,  no  horário  de  08:00  às  17:00,  ou  encaminhar  o  Anexo  I,  via  e-mail 
efapdrs@defesasocial.mg.gov.br,  aos cuidados da Diretoria de Recrutamento e Seleção,  solicitação de entrevista 
de devolução para conhecer os motivos do indeferimento da sua avaliação, de acordo com o exemplo:

Destinatário: efapdrs@defesasocial.mg.gov.br  
Assunto: solicitação de entrevista de devolução da avaliação psicológica
Texto: deverá constar nome completo, cargo, unidade e  data da avaliação psicológica

4.2  Caso o candidato não concorde com as razões expostas na devolução da Avaliação Psicológica, e desejar 
interpor recurso, deverá preencher o Anexo II e apresentá-lo com as razões recursais devidamente fundamentado.
4.2.1 O requerimento de Recurso deverá ser apresentado, impreterivelmente, no  prazo  de 05 (cinco) dias úteis 
após a entrevista de devolução da Avaliação Psicológica e entregue pessoalmente à EFAP , no endereço à Rua 
Sergipe, 884, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP: 30130.171,  no horário de 9:00 às 17:00, ou via 
SEDEX com Aviso de Recebimento (AR). 
4.3 A solução dos recursos é de competência da EFAP, em instância única, e será definitiva, não cabendo novos 
recursos, ainda que por parte de outros candidatos, contra matéria já solucionada. A decisão será dada a conhecer 
coletivamente, através do site da .
4.4  Não  serão  conhecidos  solicitações  de  devolução  da  avaliação  psicológica  e  recursos  contra  a  Avaliação 
Psicológica protocolados fora dos prazos estabelecidos neste Edital.

5  DA  CONTRATAÇÃO
5.1 Após  finalizado  este  processo  de  requalificação,  a  EFAP encaminhará  listagem  nominal  dos  candidatos 
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aprovados para contratação com base na Lei nº 18.185, de 2009.
5.2 A contratação se dará através de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, observando-se os prazos dispostos no art. 4º da Lei nº 18.185, de 04 
de junho de 2009.

6  DAS DIRETRIZES AOS CANDIDATOS
6.1 É  de  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  as  publicações   no  site  da  seds  www.seds.mg.gov.br, 
referentes a instruções, orientações, convocações e resultados relacionados ao Processo de Requalificação, não se 
responsabilizando a EFAP por eventuais prejuízos decorrentes da omissão do candidato no acompanhamento das 
publicações.
6.2 É de responsabilidade do candidato manter atualizado seus dados cadastrais,  telefone e endereço, junto à 
EFAP,  bem como os gastos  com deslocamento,  hospedagem e alimentação  relativas  a  todas  as  etapas  deste 
processo de requalificação.
6.3 Será eliminado deste Processo de Requalificação, dentre outras situações previstas neste Edital, o candidato 
que:
a) tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais, professores, monitores e demais integrantes da 
administração  do  Processo  de  requalificação ou  autoridades  presentes  ou  proceder  de  forma  a  tumultuar  a 
realização de qualquer prova, teste ou exame;
b) usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros;
c) deixar de atender às normas contidas no caderno de prova ou às demais orientações expedidas pelas entidades 
executoras em todas as etapas;
d) negar-se a fornecer sua impressão digital, em qualquer Etapa do processo de requalificação, quando solicitado;
e) não  colocar  sua  assinatura  na  lista  de  presença  de  acordo  com  aquela  constante  do  seu  documento  de 
identidade.
6.4 Será excluído do Processo de Requalificação o candidato que, por qualquer motivo faltar  a qualquer etapa. 
6.5 Os candidatos que estiverem de licença maternidade e/ou licença médica deverão solicitar a sua chefia 
imediata agendamento junto a EFAP para  realização da Avaliação Psicológica, após sua liberação pela 
perícia médica.
6.6 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoas estranhas nas imediações das salas de aplicação 
das avaliações.

7 DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Possíveis  alterações que ocorram,  após a publicação deste  edital,  deverão ser  acompanhadas por aqueles 
diretamente envolvidos, cabendo-lhes inteira responsabilidade pelas devidas atualizações.
7.2 Incorporar-se-ão a esse edital, para todos os efeitos, quaisquer atos que o retifiquem, os quais deverão ser 
publicados pela EFAP, no site da seds www.seds.mg.gov.br
7.3 Havendo necessidade imperativa da administração, a data e os locais de realização de avaliações poderão ser 
alterados, com a devida divulgação nos mesmos meios de publicação deste edital.
7.4 A EFAP, a qualquer tempo, promoverá a correção de qualquer erro material, bem como de impropriedade de 
execução de critérios e normas legais aplicáveis, apurados durante o Processo de Requalificação.
7.5 Este edital e os resultados de cada fase deste Processo de Requalificação serão divulgados no site da seds 
www.seds.mg.gov.br.
7.6 Alterações de legislação, com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, será objeto de avaliação 
e poderá ser recepcionada pelo edital, desde que não seja incompatível com este.
8  Fazem parte deste edital os seguintes Anexos:
Anexo I –  Requerimento de Recurso contra Avaliação Psicológica.
Anexo II –  Requerimento de Recurso contra Avaliação Psicológica.
Anexo III – Requerimento de Recurso contra Gabarito e Resultado da Prova Objetiva

Belo Horizonte, 29 de Setembro de 2009.

Odilon de Souza Couto
Assessor da Secretaria de Estado de Defesa Social
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ANEXO I

REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO DOS CONTRATADOS DOS SISTEMAS PRISIONAL E 
SOCIOEDUCATIVO E DEMAIS ÁREAS DA SEDS 

EDITAL EFAP/SEDS Nº 004/2009

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: ______________________________________________________________

CPF: __________________________ Identidade nº: _________________________  

Endereço: ___________________________________________________________

Telefone: (      )____________________ E-mail:_____________________________

Unidade/Município a que pertence:_______________________________________  

2. SOLICITAÇÃO
À Comissão Organizadora
Como  candidato(a)  ao  processo  de  Requalificação  dos  Contratados  dos  Sistemas 
Prisional  e  Socioeducativo e demais  áreas da SEDS,  solicito  devolução da Avaliação 
Psicológica, a fim de compreender os critérios que resultaram em parecer desfavorável ao 
cargo  supracitado, em  conformidade  aos  subitens  4.1.1 do  Edital  EFAP/SEDS  nº 
004/2009.

_____________________,_____ de ___________ de 2009.

_____________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a) 

INSTRUÇÕES:
O preenchimento será permitido a caneta ou digitado.
Somente serão aceitos requerimentos preenchidos neste modelo de formulário.
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ANEXO II

FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO DOS CONTRATADOS DOS SISTEMAS PRISIONAL E 
SOCIOEDUCATIVO E DEMAIS ÁREAS DA SEDS 

EDITAL EFAP/SEDS Nº 004/2009

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: ______________________________________________________________

CPF: __________________________ Identidade nº: _________________________  

Endereço: ___________________________________________________________

Telefone: (      )____________________ E-mail:_____________________________

Unidade/Município a que pertence:_______________________________________  

2. SOLICITAÇÃO
À Comissão Organizadora
Como  candidato(a)  ao  processo  de  Requalificação  dos  Contratados  dos  Sistemas 
Prisional  e  Socioeducativo  e  demais  áreas  da  SEDS,  solicito  revisão  do  parecer  da 
Avaliação Psicológica, em conformidade aos subitens 4.2 e 4.2.1 do Edital EFAP/SEDS 
nº 004/2009.

3. JUSTIFICATIVA DO(A) CANDIDATO(A)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________

_____________________,_____ de ___________ de 2009.

_____________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a) 

INSTRUÇÕES:
O preenchimento será permitido a caneta ou digitado.
Somente serão aceitos requerimentos preenchidos neste modelo de formulário.
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ANEXO III

FORMULÁRIO DE RECURSO CONTRA GABARITO E RESULTADO FINAL 
DO CURSO DE REQUALIFICAÇÃO

PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO DOS CONTRATADOS DOS SISTEMAS PRISIONAL E 
SOCIOEDUCATIVO E DEMAIS ÁREAS DA SEDS

EDITAL EFAP/SEDS Nº 004/2009

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome: ______________________________________________________________

CPF: __________________________ Identidade nº: _________________________  

Endereço: ___________________________________________________________

Telefone: (      )____________________ E-mail:_____________________________

Unidade/Município a que pertence:_______________________________________  

2. SOLICITAÇÃO
À Comissão Organizadora
Como  candidato(a)  ao  processo  de  Requalificação  dos  Contratados  dos  Sistemas 
Prisional e Socioeducativo e demais áreas da SEDS, solicito revisão:
(   ) do gabarito oficial da prova objetiva, questão _________
(   ) do resultado final da prova objetiva

3. JUSTIFICATIVA DO(A) CANDIDATO(A)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________

_____________________,_____ de ___________ de 2009.

_____________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a) 

INSTRUÇÕES:
O preenchimento será permitido a caneta ou digitado.
Somente serão aceitos requerimentos preenchidos neste modelo de formulário.
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