
   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 149/2010/EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP, Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Instrumento Convocatório EFAP/SEDS Nº 002/2010, de 
15 de janeiro de 2010, referente ao 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,  e 
CONSIDERANDO:

1.  o requerimento apresentado pela candidata ao cargo de Analista Técnico 
Jurídico ELIANA CRISTINA DA SILVA, pleiteando revisão  da solução dada ao recurso 
indeferido na fase de Avaliação Psicológica,   alegando questões  pessoais  que teriam 
interferido no resultado produzido nos testes psicológicos aplicados;

2.  no mérito, considerou-se que os testes utilizados  prevêem uma certa 
margem de oscilação que o candidato pode atingir, de acordo com possíveis contratempos 
do  dia-a-dia  e,  ainda  assim,  a  candidata  apresentou  características  incompatíveis 
conforme subitem 7.2.5, descrito no Instrumento Convocatório EFAP/SEDS nº 002/2010 
de 15 de janeiro de 2010;

3.   o previsto no subitem 7.3.4 do  referido Instrumento Convocatório,  in 
verbis:

 “7.3.4  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 SEDS, www.seds.mg.gov.br” .

RESOLVE:

1.  Manter  o  parecer  que  CONTRA-INDICOU  a  candidata  ELIANA 
CRISTINA  DA  SILVA  na  Avaliação  Psicológica  referente  ao  Processo  Seletivo 
Simplificado regido pelo Instrumento Convocatório EFAP/SEDS Nº 002/2010,  de 15 de 
janeiro de 2010,

    Publique-se.

Belo Horizonte, 14 de abril de 2010.

Odilon de Souza Couto
SUPERINTENDENTE DA EFAP
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