
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 579 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino para “Demais municípios”  da 11ª  RISP, GEOVANE JESUS MOTA DE CARVALHO, 
interpôs  recurso  administrativo,  solicitando  a  reavaliação de sua desclassificação  na  Primeira 
Fase – Análise de Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que,  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos, constava apenas a cópia do certificado de conclusão de Ensino Fundamental;

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o recurso, com fulcro nos critérios constantes dos subitens 
6.11 e 6.12, do Instrumento Convocatório nº 010/2010, de 01 de março de 2010, in verbis:

“6.11 O candidato que não entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”,  
“b”,“c”, “d”, “e”, “f”,“g”, será desclassificado, salvo quando o cargo pleiteado não exigir tal(is) documento(s).”

“6.12  O candidato não poderá apresentar fora do período de inscrição, a documentação  
constante no  subitem 6.8, para pontuação de seu Curriculum Vitae e/ou para se classificar neste processo seletivo,  
salvo quando por omissão da administração.”;

2.3 manter inalterada a pontuação e a classificação do referido candidato no 
Processo Seletivo Simplificado.

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 12 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP



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 580 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino  para  “Demais  municípios”  da  11ª  RISP,  DELSON  DA ROCHA,  interpôs  recurso 
administrativo, solicitando a reavaliação de sua desclassificação na Primeira Fase – Análise de 
Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos, constava apenas a cópia do certificado de conclusão de Ensino Fundamental;

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o recurso, com fulcro nos critérios constantes dos subitens 
6.11 e 6.12, do Instrumento Convocatório nº 010/2010, de 01 de março de 2010, in verbis:

“6.11 O candidato que não entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”,  
“b”,“c”, “d”, “e”, “f”,“g”, será desclassificado, salvo quando o cargo pleiteado não exigir tal(is) documento(s).”

“6.12  O candidato não poderá apresentar fora do período de inscrição, a documentação  
constante no  subitem 6.8, para pontuação de seu Curriculum Vitae e/ou para se classificar neste processo seletivo,  
salvo quando por omissão da administração.”;

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP



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 582 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino  para  “Demais  municípios”  da  11ª  RISP,  ADILSON BISPO ALVES,  interpôs  recurso 
administrativo solicitando a avaliação de seu Curriculum Vitae para a Primeira Fase – Análise de 
Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos  constava  a  cópia  de  01  (um)  certificado  de  conclusão  do  Curso  de  Formação  de 
Vigilantes Armados e 01 (um) certificado de conclusão do curso de introdução a microinformática, 
totalizando  1,25  (um  vírgula  vinte  e  cinco)  pontos. Não  foram  consideradas  as  demais 
comprovações  profissionais  pelo  fato  de  não  serem  na  área  ou  áreas  correlatas  ao  cargo 
pleiteado;

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o recurso,  com fulcro nos critérios constantes do subitem 
6.10, do Instrumento Convocatório nº 010/2010 de 01 de março de 2010, in verbis: 

“6.10 O  candidato  terá  seu  Curriculum  Vitae  pontuado  com  base  na  documentação 
apresentada, constante no subitem 6.8, dentro do prazo, local e meio estipulados.”;

2.3 manter inalterada a pontuação e a classificação do referido candidato no 
Processo Seletivo Simplificado, conforme publicação no site da SEDS  www.seds.mg.gov.br, no 
dia 30/06/10 - “Excedentes na Análise de Currículos – 11ª RISP SUAPI”.

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP

http://www.seds.mg.gov.br/


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 583 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino para “Demais municípios da 11ª RISP”, FRANCISCO LÚCIO NETO, interpôs recurso 
administrativo solicitando a avaliação de seu Curriculum Vitae para a Primeira Fase – Análise de 
Currículos do Processo Seletivo Simplificado, alegando que seu nome não constou de nenhuma 
relação de resultados publicado no site da SEDS;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que,  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos  constava  a  cópia  de  01  (um)  diploma  de  conclusão  do  curso  normal  superior  – 
habilitações  em magistério,  totalizando  2,00  (dois)  pontos. O candidato  constou   do Ato  de 
Resultado da 1ª Fase – Análise de Currículos na relação de candidatos excedentes para o cargo 
de Agente de Segurança Penitenciário para “Demais Municípios' da 11ª RISP, na classificação 93.

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 manter inalterada a pontuação e a classificação do referido candidato no 
Processo Seletivo Simplificado, conforme publicação no site da SEDS  www.seds.mg.gov.br, no 
dia 30/06/10 - “Excedentes na Análise de Currículos – 11ª RISP SUAPI”.

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP

http://www.seds.mg.gov.br/


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 585 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino para o município de BOCAIÚVA – 11ª RISP, JEAN CARLOS PINHEIRO SANTANA, 
interpôs  recurso  administrativo,  solicitando  a  reavaliação de sua desclassificação  na  Primeira 
Fase – Análise de Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos não constava a cópia  do histórico escolar  e/ou certificado de conclusão do Ensino 
Médio;

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o recurso, com fulcro nos critérios constantes dos subitens 
6.11 e 6.12, do Instrumento Convocatório nº 010/2010, de 01 de março de 2010, in verbis:

“6.11 O candidato que não entregar a documentação constante no subitem 6.8, alíneas “a”,  
“b”,“c”, “d”, “e”, “f”,“g”, será desclassificado, salvo quando o cargo pleiteado não exigir tal(is) documento(s).”

“6.12  O candidato não poderá apresentar fora do período de inscrição, a documentação  
constante no  subitem 6.8, para pontuação de seu Curriculum Vitae e/ou para se classificar neste processo seletivo,  
salvo quando por omissão da administração.”;

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP



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 586 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino para o município de CURVELO – 14ª RISP, VINÍCIUS GONÇALVES VIEIRA, interpôs 
recurso  administrativo  solicitando  revisão  de  sua  pontuação  na  Primeira  Fase  –  Análise  de 
Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que,  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos constava a cópia de conclusão da disciplina de Direitos Humanos,  totalizando  0,75 
(zero vírgula setenta e cinco) pontos. Não foram considerados as comprovações profissionais e 
demais certificados de participação em cursos, pelo fato de não serem na área ou áreas correlatas 
ao cargo pleiteado;

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o recurso,  com fulcro nos critérios constantes do subitem 
6.10, do Instrumento Convocatório nº 010/2010 de 01 de março de 2010, in verbis: 

“6.10 O  candidato  terá  seu  Curriculum  Vitae  pontuado  com  base  na  documentação 
apresentada, constante no subitem 6.8, dentro do prazo, local e meio estipulados.”;

2.3 manter inalterada a pontuação e a classificação do referido candidato no 
Processo Seletivo Simplificado.

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP



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 587 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino para o município de BOCAIÚVA – 11ª RISP, IGOR RAFAEL AQUINO LEITE, interpôs 
recurso  administrativo  solicitando  revisão  de  sua  pontuação  na  Primeira  Fase  –  Análise  de 
Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos, constava a cópia de 02 (dois) contratos administrativos no Presídio de Montes Claros, 
por um período de 12 meses, na função de Motorista, comprovando sua contratação com base no 
art. 11 da Lei 10.254, de 1990, em 31 de dezembro de 2008, na SEDS, pelo que lhe deve ser 
atribuída a nota total de 0,75 (zero vírgula setenta e cinco) pontos. Não foram consideradas as 
demais comprovações profissionais e certificados de participação em cursos pelo fato de não 
serem na área ou áreas correlatas ao cargo pleiteado;

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 DEFERIR o recurso,   e  retificar  a nota do candidato  de  0,25 (zero 
virgula  vinte  e  cinco)  pontos para   0,75 (zero  virgula  setenta  e  cinco)  pontos   e, 
conseqüentemente,  alterar sua classificação para posição de nº 35   no Ato de Resultado da 
Primeira Fase – Análise de Currículos –  Candidatos Excedentes   para o  cargo de Agente de 
Segurança Penitenciário Masculino município de Bocaiuva, da 11ª RISP - Montes Claros.

2.3  reclassificar,  automaticamente,  a  partir  da  classificação  da  referida 
candidata,  os  demais  candidatos  inscritos  ao  cargo  de   Agente  de  Segurança  Penitenciário 
Feminino da 11ª RISP- Montes Claros;

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP



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 588 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino para o município de BOCAIÚVA – 11ª RISP, RAFAEL GONÇALVES SOUTO, interpôs 
recurso  administrativo  solicitando  revisão  de  sua  pontuação  na  Primeira  Fase  –  Análise  de 
Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que,  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos, constava a cópia de 05 (cinco) contratos administrativos no Presídio de Montes Claros, 
por um período de 2 anos e 6 meses, na função de Motorista, comprovando sua contratação com 
base no art. 11 da Lei 10.254, de 1990, em 31 de dezembro de 2008, na SEDS, pelo que lhe foi 
atribuída a nota total de  1,25 (um vírgula vinte e cinco) pontos.  Não foram consideradas as 
demais comprovações profissionais e certificados de participação em cursos, pelo fato de não 
serem na área ou áreas correlatas ao cargo pleiteado;

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o recurso,  com fulcro nos critérios constantes do subitem 
6.10, do Instrumento Convocatório nº 010/2010 de 01 de março de 2010, in verbis: 

“6.10 O  candidato  terá  seu  Curriculum  Vitae  pontuado  com  base  na  documentação 
apresentada, constante no subitem 6.8, dentro do prazo, local e meio estipulados.”;

2.3 manter inalterada a pontuação e a classificação do referido candidato no 
Processo Seletivo Simplificado.

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP



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 605/ 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas da 11ª  e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, e

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário, SILVAN 
OLIVEIRA  DA  CRUZ, interpôs  recurso  administrativo  em  face  da  sua  desclassificação na 
primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos, alegando que 
na documentação enviada junto com o currículo constava o histórico escolar do ensino médio;

 1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que   à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  do 
currículo não foi  enviada documentação comprovando a conclusão do Ensino Médio, requisito 
específico para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário.

 2. RESOLVE:

2.1  CONHECER do  recurso,  posto  que  apresenta  os  pressupostos   de 
admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o pedido do candidato Silvan Oliveira da Cruz , com fulcro 
nos critérios constantes nos subitens 6.10 e 6.12 do Instrumento Convocatório  nº 010/2010, in 
verbis: “ 

"6.10 O  candidato  terá  seu  Curriculum  Vitae  pontuado  com  base  na 
documentação  apresentada,  constante  no  subitem  6.8,  dentro  do  prazo,  local  e  meio 
estipulados".

6.12 O candidato não poderá apresentar fora do período de inscrição, a  
documentação constante no subitem 6.8, para pontuação de seu Curriculum Vitae e/ou para se  
classificar neste processo seletivo, salvo quando por omissão da administração".
               

                                  Publique-se.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
  Superintendente da EFAP 



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 606/ 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas da 11ª  e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, e

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  MARCOS  VENCESLAU  GOMES, interpôs  recurso 
administrativo  em  face  da  sua  desclassificação na  primeira  etapa  do  Processo  Seletivo 
Simplificado – Fase de Análise de Currículos, alegando que por engano se inscreveu para dois 
municípios (Montes Claros e Sete Lagoas);

 1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado que  à data do encaminhamento da documentação necessária para análise ,   ele 
enviou 02(dois) currículos, sendo um para Agente de Segurança Penitenciário na 11ª RISP  - 
Montes Claros e outro para Agente de Segurança Socioeducativo para 14ª RISP, município de 
Sete Lagoas.

 2. RESOLVE:

2.1  CONHECER do  recurso,  posto  que  apresenta  os  pressupostos   de 
admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o pedido do candidato  Marcos Venceslau Gomes,  com 
fulcro nos critérios constantes no subitem  6.1.1  do  Instrumento Convocatório  nº 010/2010, in 
verbis: “ 

"6.1 (...)
6.1.1  Verificadas  as  exigências  acima,  o  candidato  poderá  concorrer  a  

apenas um cargo, uma RISP, um Sistema e um município deste Instrumento Convocatório. O 
descumprimento  deste  subitem  acarretará  na  DESCLASSIFICAÇÃO do  candidato  neste 
processo".
               

                                  Publique-se.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
  Superintendente da EFAP 



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 607/ 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas da 11ª  e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, e

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao cargo de Analista Técnico Jurídico, MARIELE RIBEIRO 
GONÇALVES, interpôs recurso administrativo em face da sua desclassificação na primeira etapa 
do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos, alegando que a apresentação 
do certificado de conclusão do curso de bacharel em direito é dispensável para o cargo a que 
concorreu;

 1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pela  candidata,  sendo 
constatado  que  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  do 
currículo,  não enviou comprovante de conclusão do curso de "Bacharel em Direito", 

 2. RESOLVE:

2.1  CONHECER do  recurso,  posto  que  apresenta  os  pressupostos   de 
admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o pedido da candidata  Mariele Ribeiro Gonçalves,  com 
fulcro nos critérios constantes nos subitens 4 e  6.8 alínea "d" do Instrumento Convocatório  nº 
010/2010, in verbis: “ 

"4. Analista Técnico Jurídico - Escolaridade: Curso superior completo de 
direito, sem necessidade de inscrição na OAB.

6.8 (...)
 d) copia do diploma e certificado de formação acadêmica para candidatos  

com Ensino Superior".
               

                                  Publique-se.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
  Superintendente da EFAP 



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 608/ 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas da 11ª  e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, e

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato aos cargos de Agente de Segurança Penitenciário e Agente 
de  Segurança  Socioeducativo,  MARCOS  AURELIO  SOARES  SILVA, interpôs  recurso 
administrativo  em  face  da  sua  desclassificação na  primeira  etapa  do  Processo  Seletivo 
Simplificado – Fase de Análise de Currículos,  para que seja reconsiderados e reavaliados os 
documentos e comprovantes anexados ao currículo enviado quando do período de inscrição;

 1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que   à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  do 
currículo,  ele enviou 02 (dois) currículos para 11ª RISP- Montes Claros aos cargos de Agente de 
Segurança Penitenciário -Suapi e  Agente de Segurança Socioeducativo - Suase.

 2. RESOLVE:

2.1  CONHECER do  recurso,  posto  que  apresenta  os  pressupostos   de 
admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o pedido do candidato Marcos Aurélio Soares Silva, com 
fulcro nos critérios constantes no subitem 6.1.1  do  Instrumento Convocatório  nº 010/2010, in 
verbis: “ 

"6.1 (...)
6.1.1  Verificadas  as  exigências  acima,  o  candidato  poderá  concorrer  a 

apenas um cargo, uma RISP, um Sistema e um município deste Instrumento Convocatório. O 
descumprimento  deste  subitem  acarretará  na  DESCLASSIFICAÇÃO do  candidato  neste 
processo".

                                  Publique-se.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
  Superintendente da EFAP 



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 609/ 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas da 11ª  e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, e

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário, ELIANE 
SOARES LAPA, interpôs recurso administrativo em face da sua  desclassificação na primeira 
etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos,  alegando que não 
apresentou o histórico escolar do ensino médio devido a escola ser em outro Estado (Rio de 
Janeiro), e que o referido documento ficará pronto em trinta dias;

 1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pela  candidata,  sendo 
constatado  que  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  do 
currículo,  não enviou comprovante de conclusão do Ensino Médio, requisito para o cargo de 
Agente de Segurança Penitenciário.;.

 2. RESOLVE:

2.1  CONHECER do  recurso,  posto  que  apresenta  os  pressupostos   de 
admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o pedido da candidata Eliane Soares Lapa, com fulcro nos 
critérios  constantes  nos  subitens  6.8  alínea  “c”  e  6.12   do  Instrumento  Convocatório   nº 
010/2010, in verbis: “ 

"6.8  O candidato  deverá  encaminhar  cópia  dos  seguintes  documentos  (não 
precisam ser autenticados) juntamente com o currículo preenchido:

c) cópia do histórico escolar e/ou certificado de conclusão para candidatos com 
Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio

6.12  O  candidato  não  poderá  apresentar  fora  do  período  de  inscrição,  a  
documentação  constante  no  subitem  6.8,  para  pontuação  de  seu  Curriculum  Vitae  e/ou  para  se 
classificar neste processo seletivo, salvo quando por omissão da administração".

                                  Publique-se.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
  Superintendente da EFAP 



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 610/ 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas da 11ª  e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, e

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  cargo  de  Agente  de  Segurança  Penitenciário, 
EMERSON PAULO ALMEIDA, interpôs recurso administrativo em face da sua  pontuação na 
primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos, para que seja 
reconsiderados e  reavaliados os  documentos  e  comprovantes  anexados ao  currículo  enviado 
quando do período de inscrição;

 1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que   à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  do 
currículo,  ele não comprovou as experiências necessárias para pontuação  na área ou em área 
correlatas, conforme o item 6.8.

 2. RESOLVE:

2.1  CONHECER do  recurso,  posto  que  apresenta  os  pressupostos   de 
admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o pedido do candidato Emerson Paulo Almeida, com fulcro 
nos critérios constantes nos subitens 6.10 e  6.12  do Instrumento Convocatório  nº 010/2010, in 
verbis: “ 

"6.10 O  candidato  terá  seu  Curriculum  Vitae  pontuado  com  base  na 
documentação apresentada, constante no subitem 6.8, dentro do prazo, local e meio estipulados".

 6.12  O  candidato  não  poderá  apresentar  fora  do  período  de  inscrição,  a  
documentação  constante  no  subitem  6.8,  para  pontuação  de  seu  Curriculum  Vitae  e/ou  para  se 
classificar neste processo seletivo, salvo quando por omissão da administração".

                                  Publique-se.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
  Superintendente da EFAP 



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 611/ 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas da 11ª  e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, e

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  cargo  de  Gerente  de  Produção,  RAMON  FREITAS 
FERREIRA, interpôs recurso administrativo em face da sua  pontuação na primeira etapa do 
Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos, para que sejam reconsiderados e 
reavaliados os documentos e comprovantes anexados ao currículo enviado quando do período de 
inscrição;

 1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que   à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  do 
currículo foi apresentado comprovante do curso de informática que foi pontuado em  0,50 (zero 
virgula cinquenta). Não foi considerado pontuação na área de direito, por ser o curso superior 
requisito  para  o  cargo  pleiteado  e  as  experiências  profissionais  não  foram  comprovadas,  
portanto não foram pontuadas  na área ou em área correlatas, conforme o item 6.8.

 2. RESOLVE:

2.1  CONHECER do  recurso,  posto  que  apresenta  os  pressupostos   de 
admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o pedido do candidato Ramon Freitas Ferreira,   com fulcro 
nos critérios constantes nos subitens 6.10  do Instrumento Convocatório  nº 010/2010, in verbis:
 

"6.10 O  candidato  terá  seu  Curriculum  Vitae  pontuado  com  base  na 
documentação apresentada, constante no subitem 6.8, dentro do prazo, local e meio estipulados".

                                  Publique-se.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
  Superintendente da EFAP 



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 612/ 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas da 11ª  e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário, SORAIA 
KELY BARBOSA DA SILVA ALVES, interpôs recurso administrativo em face da sua pontuação 
na primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos, para que 
seja reconsiderados e reavaliados os documentos e comprovantes anexados ao currículo enviado 
quando do período de inscrição;

 1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que   à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  do 
currículo foi considerado o comprovante do curso de informática pontuado em 0,50 (zero virgula 
cinquenta)  pontos. As  experiências  profissionais  e  outros  cursos  apresentados  não  foram 
pontuados por não serem  na área ou em área correlatas ao cargo pleiteado;

 2. RESOLVE:

2.1  CONHECER do  recurso,  posto  que  apresenta  os  pressupostos   de 
admissibilidade;

2.2  INDEFERIR  o  pedido  da  candidata  Soraia  Kely  Barbosa  da  Silva 
Alves,   com fulcro nos critérios constantes nos subitens 6.10  do Instrumento Convocatório  nº 
010/2010, in verbis:
 

"6.10 O  candidato  terá  seu  Curriculum  Vitae  pontuado  com  base  na 
documentação apresentada, constante no subitem 6.8, dentro do prazo, local e meio estipulados".

                                  Publique-se.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
  Superintendente da EFAP 



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 614 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino  para  Demais  municípios  da  11ª  RISP,  DARLEY  LIMA  MOTA,  interpôs  recurso 
administrativo solicitando a avaliação de seu Curriculum Vitae para a Primeira Fase – Análise de 
Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que,  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos constava a cópia de 01 (um) certificado de conclusão do Curso Graduação em História , 
totalizando 2,00 (dois) pontos. Não foram consideradas as demais comprovações profissionais, 
pelo fato de não serem na área ou áreas correlatas ao cargo pleiteado;

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o recurso,  com fulcro nos critérios constantes do subitem 
6.10, do Instrumento Convocatório nº 010/2010 de 01 de março de 2010, in verbis: 

“6.10 O  candidato  terá  seu  Curriculum  Vitae  pontuado  com  base  na  documentação 
apresentada, constante no subitem 6.8, dentro do prazo, local e meio estipulados.”;

2.3 manter inalterada a pontuação e a classificação do referido candidato no 
Processo Seletivo Simplificado, conforme publicação no site da SEDS  www.seds.mg.gov.br, no 
dia 30/06/10 - “Excedentes na Análise de Currículos – 11ª RISP SUAPI”.

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP

http://www.seds.mg.gov.br/


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 615 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino para o Municipio de Montes Claros - 11ª RISP, TIAGO VINICIUS FERREIRA PESSOA , 
interpôs recurso administrativo solicitando a avaliação de seu  Curriculum Vitae para a Primeira 
Fase – Análise de Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que,  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos, não foram enviadas comprovações profissionais na área ou áreas correlatas ao cargo 
pleiteado;

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o recurso,  com fulcro nos critérios constantes do subitem 
6.10, do Instrumento Convocatório nº 010/2010 de 01 de março de 2010, in verbis: 

“6.10 O  candidato  terá  seu  Curriculum  Vitae  pontuado  com  base  na  documentação 
apresentada, constante no subitem 6.8, dentro do prazo, local e meio estipulados.”;

2.3 manter inalterada a pontuação e a classificação do referido candidato no 
Processo Seletivo Simplificado, conforme publicação no site da SEDS  www.seds.mg.gov.br, no 
dia 30/06/10 - “Excedentes na Análise de Currículos – 11ª RISP SUAPI”.

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP

http://www.seds.mg.gov.br/


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 616 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino para o Municipio de Montes Claros - 11ª RISP, EDUARDO PEREIRA DE CSTARO, 
interpôs recurso administrativo solicitando a avaliação de seu  Curriculum Vitae para a Primeira 
Fase – Análise de Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que,  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos, foram  enviadas comprovações profissionais ilegíveis na área ou áreas correlatas ao 
cargo pleiteado;

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o recurso,  com fulcro nos critérios constantes do subitem 
6.10 e 6.12 do Instrumento Convocatório nº 010/2010 de 01 de março de 2010, in verbis: 

“6.10 O  candidato  terá  seu  Curriculum  Vitae  pontuado  com  base  na  documentação 
apresentada, constante no subitem 6.8, dentro do prazo, local e meio estipulados.”;

"6.12  O candidato não poderá apresentar fora do período de inscrição, a documentação  
constante no  subitem 6.8,  para pontuação de seu  Curriculum Vitae  e/ou para se classificar neste processo seletivo,  
salvo quando por omissão da administração"

2.3 manter inalterada a pontuação e a classificação do referido candidato no 
Processo Seletivo Simplificado, conforme publicação no site da SEDS  www.seds.mg.gov.br, no 
dia 30/06/10 - “Excedentes na Análise de Currículos – 11ª RISP SUAPI”.

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP

http://www.seds.mg.gov.br/


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 617 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino para o Municipio de Montes Claros - 11ª RISP, ALEX BALBINO RODRIGUES, interpôs 
recurso administrativo solicitando a avaliação de seu  Curriculum Vitae para a Primeira Fase – 
Análise de Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que,  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos, enviou 02 (dois)  currículos para dois Sistemas (Prisional e Socioeducativo) e  dois 
cargos (Agente de Segurança Prisional e Agente de Segurança Socioeducativo. 

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o recurso,  com fulcro nos critérios constantes do subitem 
6.1.1 do Instrumento Convocatório nº 010/2010 de 01 de março de 2010, in verbis: 

“6.1.1 Verificadas as exigências acima, o candidato poderá concorrer a 
apenas um cargo, uma RISP, um Sistema e um município deste Instrumento Convocatório. O 
descumprimento deste subitem acarretará na DESCLASSIFICAÇÃO do candidato neste processo".

2.3 manter inalterada a pontuação e a classificação do referido candidato no 
Processo Seletivo Simplificado, conforme publicação no site da SEDS  www.seds.mg.gov.br, no 
dia 30/06/10 - “Excedentes na Análise de Currículos – 11ª RISP SUAPI”.

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP

http://www.seds.mg.gov.br/


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 618 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Masculino para o Municipio de Montes Claros - 11ª RISP, JULIANO DA PAIXAO RODRIGUES 
NASCIMENTO, interpôs recurso administrativo solicitando a avaliação de seu  Curriculum Vitae 
para a Primeira Fase – Análise de Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que,  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos,  enviou 02 (dois) currículos para dois  municípios da mesma RISP, (Francisco Sá e 
Mintes Claros).

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o recurso,  com fulcro nos critérios constantes do subitem 
6.1.1 do Instrumento Convocatório nº 010/2010 de 01 de março de 2010, in verbis: 

“6.1.1 Verificadas as exigências acima, o candidato poderá concorrer a 
apenas um cargo, uma RISP, um Sistema e um município deste Instrumento Convocatório. O 
descumprimento deste subitem acarretará na DESCLASSIFICAÇÃO do candidato neste processo".

2.3 manter inalterada a pontuação e a classificação do referido candidato no 
Processo Seletivo Simplificado, conforme publicação no site da SEDS  www.seds.mg.gov.br, no 
dia 30/06/10 - “Excedentes na Análise de Currículos – 11ª RISP SUAPI”.

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP

http://www.seds.mg.gov.br/


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 619 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas das 11ª e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata inscrito  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Feminino para o Municipio de Montes Claros - 11ª RISP, ALINE KIVANE ROCHA, interpôs recurso 
administrativo solicitando a avaliação de seu Curriculum Vitae para a Primeira Fase – Análise de 
Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pela  candidata,  sendo 
constatado  que,  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos,  enviou 02 (dois) currículos para dois  sistemas (Prisional e Socieducativo)  e cargos 
diferentes da  mesma RISP, 

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o recurso,  com fulcro nos critérios constantes do subitem 
6.1.1 do Instrumento Convocatório nº 010/2010 de 01 de março de 2010, in verbis: 

“6.1.1 Verificadas as exigências acima, o candidato poderá concorrer a 
apenas um cargo, uma RISP, um Sistema e um município deste Instrumento Convocatório. O 
descumprimento deste subitem acarretará na DESCLASSIFICAÇÃO do candidato neste processo".

2.3 manter inalterada a pontuação e a classificação do referido candidato no 
Processo Seletivo Simplificado, conforme publicação no site da SEDS  www.seds.mg.gov.br, no 
dia 30/06/10 - “Excedentes na Análise de Currículos – 11ª RISP SUAPI”.

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP

http://www.seds.mg.gov.br/


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 626 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP,  Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidades Prisionais e Socioeducativas da 11ª  e 14ª Região Integrada de 
Segurança Pública – RISP, pertencentes a Montes Claros e Curvelo, respectivamente e

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  cargo  de  Agente  de  Segurança  Penitenciário, 
WARLISSON ADRIANO RIBEIRO NOGUEIRA , interpôs recurso administrativo em face da sua 
pontuação na primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos, 
para  que  seja  reconsiderados  e  reavaliados  os  documentos  e  comprovantes  anexados  ao 
currículo enviado quando do período de inscrição;

 1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pelo  candidato,  sendo 
constatado  que   à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  do 
currículo, constava certificado de informática/carga horária 40h, Certificado de gerenciamento de 
crise/carga horária 60 h,  cópia de 09 (nove) contratos administrativos no Centro  de Internação do 
Adolescente Nossa Sra. Aparecida em Montes Claros, por um período de 54 meses, na função de 
Agente de Segurança Socioeducativo Masculino, comprovação de  sua contratação com base no 
art. 11 da Lei 10.254, de 1990, em 31 de dezembro de 2008, na SEDS, sendo atribuída a nota 
total de 6,5 (seis virgula cinco).

   

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresentam  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2  INDEFERIR  o  pedido  do  candidato  Warlisson  Adriano  Ribeiro 
Nogueira,   com fulcro nos critérios constantes nos subitens 6.10  do Instrumento Convocatório 
nº 010/2010, in verbis:
 

"6.10 O  candidato  terá  seu  Curriculum  Vitae  pontuado  com  base  na 
documentação apresentada, constante no subitem 6.8, dentro do prazo, local e meio estipulados".

 

                                  Publique-se.

Belo Horizonte, 07 de julho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
  Superintendente da EFAP 
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