
 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
DIRETORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 101/2015/SRHU/DRS 

 
  A Superintendente de Recursos Humanos da SEDS, no uso de suas atribuições 

legais, com fulcro no Instrumento Convocatório Retificado Nº04 SRHU/SEDS nº 001/2015 de 28 de 

maio de 2015 - referente ao Processo Seletivo Simplificado para formação do quadro de reserva de 

Agente de Segurança Socioeducativo para a 1ª Região Integrada de Segurança Pública – RISP. 

 

  1. CONSIDERANDO QUE: 

           

                        1.1. foi constatado pela Diretoria de Recrutamento e Seleção da Secretaria de Estado 
de Defesa Social erro material nos subitens 8.6 e 8.6.1. constantes do referido Instrumento 
Convocatório;   

                         1.2. a Administração Pública tem a prerrogativa de rever seus atos a qualquer tempo 
como decorrência do próprio princípio da legalidade. 

           1.3. a restauração da situação de regularidade dos atos administrativos constitui 
poder/dever de autotutela assegurado pela Sumula 473 do STF. 

    
            2. RESOLVE: 
 

                        2.1 Excluir os subitens: 
                        
                      8.6. Para a função de Agente de Segurança Socioeducativo será exigido, no ato de 
credenciamento do Curso Introdutório, o atestado médico comprovando aptidão física para 
participação nas aulas práticas ministradas durante o curso. 
                     
                        8.6.1. O candidato que não apresentar o atestado médico não poderá realizar o Curso 
Introdutório e será ELIMINADO do Processo Seletivo Simplificado. 
 

2.2 Retificar a sequência numérica, que passa a ter a seguinte redação: 
  

                          8.6. Todas as informações relativas ao Curso Introdutório (matriz curricular, critérios 
de aprovação, condições de desligamento, regimento disciplinar, etc.) serão divulgadas pela Escola 
de Formação da SEDS (EFES) aos candidatos matriculados, por ocasião da aula inaugural do Curso. 

 
                         8.7. A simples convocação para o Curso Introdutório NÃO gera direito à contratação, 
que será efetivada somente se o candidato for aprovado nesta Etapa do Processo Seletivo 
Simplificado e cumprir as demais exigências contidas neste Instrumento Convocatório. 
 

         



           8.8. Serão aprovados no Curso Introdutório os candidatos que obtiverem:  
 

I. Aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) dos pontos distribuídos na 
prova objetiva; 

II. Frequência mínima de 90% (noventa por cento) do total da carga horária das 
disciplinas teóricas;  

III. Frequência de 100% (cem por cento) do total da carga horária das disciplinas 
práticas ou visita guiada. 

 
                            8.9. O resultado do Curso Introdutório será divulgado no sítio eletrônico da SEDS no 
endereço: www.seds.mg.gov.br. 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                                     Belo Horizonte, 17 de Junho de 2015. 
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