
              GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
                            SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
                            Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Sistema Prisional e Socioeducativo
                      Diretoria de Recrutamento e Seleção

 DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 94 /2010/ EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP, Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do Instrumento Convocatório EFAP/SEDS Nº 002/2010, de15 de 
janeiro de 2010 - Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro  de  reserva  para  Unidades  Prisionais  e  Socioeducativas  de  Belo  Horizonte  e  demais 
Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte  (1ª, 2ª e 3ª RISP) e,

1. CONSIDERANDO QUE:
1.1  após a divulgação do ato de resultado da 1ª fase da seleção – Análise 

de Currículos, foi constatado pela EFAP que a candidata CAMILA DO VALE ROCHA apresentou 
no dia 01/02/2010, o  seu Currículo para efetivação de sua inscrição no cargo de enfermeira no 
Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e quadro de reserva 
para unidades prisionais  e socioeducativas  de Belo Horizonte e demais  municípios  da região 
metropolitana  de  Belo  Horizonte   (1ª,  2ª  e  3ª  RISP),  e  seu nome não  constou  no  resultado 
publicado;

1.2 os  agentes  públicos  tem  a  prerrogativa  de  rever  seus  atos 
administrativos, como uma natural decorrência do próprio princípio da legalidade;

                              
2 RESOLVE:
2.1 retificar o “Ato de Resultado de Candidatos Classificados” na Análise de 

Currículos para Belo Horizonte e demais Municípios da Região Metropolitana de Belo horizonte, 
incluindo  o  nome da candidata Camila do Vale Rocha para o cargo de Enfermeira, com a 
pontuação 4,0 (quatro virgula zero), na 12ª classificação;

2.2  reclassificar,  automaticamente,  a  partir  da  classificação  da  referida 
candidata,  os  demais  candidatos  ao  cargo  de  Enfermeiro  para  Belo  Horizonte  e  demais 
Municípios da Região Metropolitana de Belo horizonte (1ª, 2ª e 3ª RISP).

2.3 convocar a referida candidata para participar da 2ª Fase – Avaliação 
Psicológica  , no dia 11 de março de 2010, às 14:00h,  na  Av. do Contorno nº 6263 - Savassi – 
BH. , onde deverá se apresentar de posse  da carteira de identidade com foto (original), 
caneta azul ou preta, lápis e borracha.

Publique-se.

             

Belo Horizonte,  05 de março de 2010

Odilon de Souza Couto
Assessor da SEDS/EFAP
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