
 

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 927 / 2010 / EFAP 

   O SUPERINTENDENTE DA EFAP, Odilon de Souza Couto, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 
013/2010, de 14 de setembro de 2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado 
para preenchimento do quadro de reserva para Unidades Socioeducativas de Belo 
Horizonte e Ribeirão das Neves e, 
    

1. CONSIDERANDO QUE: 

 1.1 a candidata ao cargo de Analista Técnico Jurídica  para o 
município de Belo Horizonte, MARISTÂNIA RIBEIRO COSTA NICOLI, interpôs 
recurso administrativo em face da sua pontuação na primeira etapa do Processo 
Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos, solicitando revisão de sua nota 
uma vez que participou anteriormente de outro processo seletivo e obteve outra nota; 
e também a validação da sua participação na fase de Avaliação Psicológica do 
Instrumento Convocatório nº 001 de 04 de janeiro de 2010;  

               1.2 no mérito foi analisado o recurso interposto pela candidata, 

sendo constatado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Sistema Prisional e 
Socioeducativo – EFAP que: 

                                       1.2.1 conforme documentação apresentada na data do 
encaminhamento do currículo para inscrição neste processo seletivo, a referida 
candidata faz jus a seguinte pontuação, com base no subitem 8.1.4 do Instrumento 
Convocatório de nº 013/2010 – Experiência Profissional na área ou em áreas 
correlatas: 05(cinco) meses de estágio Escritório de Advocacia Carlos Rogerio Belém 
Braga - 0,25 (zero virgula vinte e cinco) pontos, 06 (seis) meses de estágio Cruzeiro 
Esporte Clube - 0,50 (zero virgula cinquenta) pontos, 1(um)  ano e 3 (três) meses 
Escritório de Advocacia Leite e Silva - 2,50 (dois virgula cinquenta) pontos, – 
Escolaridade / Formação Acadêmica, Cursos e Eventos: Curso Informática MS-
Windows 95, MS-Word 7.0, MS-Excel 7.0, Multimídia e Internet – 0,50 (zero virgula 
cinquenta) pontos, Pro Labore Cursos Jurídicos – 0,75 (zero virgula setenta e 
cinco) pontos, Português gramática normativa e instrumental redação – 0,75 (zero 
virgula setenta e cinco) pontos, Aperfeiçoamento de Casos Concretos - 0,75 (zero 
virgula setenta e cinco) pontos, I Seminário Nacional de Direito Desportivo – 0,25 
(zero virgula vinte e cinco) pontos, totalizando a nota 6,25 (seis virgula vinte e 
cinco).   
     1.2.2  a candidata enviou o Anexo “IX”, conforme os critérios 
constantes  do subitem 8.2.7.2 do Instrumento Convocatório nº 013/2010 de 14 de 
setembro de 2010, in verbis: “Se o candidato atender a todas as exigências 
relacionadas no subitem 8.2.7.1, não será necessário participar da Fase de Avaliação 
Psicológica prevista no Anexo IV.”, 
 
 



    2. RESOLVE: 
 
   2.1 CONHECER do recurso, posto que apresenta os 
pressupostos  de admissibilidade; 
 
   2.2  DEFERIR, em parte, o pedido da candidata Maristânia 
Ribeiro Costa Nicoli, a saber: 

   2.2.1 Manter a pontuação e a classificação da candidata no certame, 
conforme item 1.2.1 deste despacho; 
   2.2.2 dispensar a  candidata de realizar a próxima Fase – Avaliação 
Psicológica deste Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de reserva 
para Unidades Socioeducativas de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves. 

Publique-se. 

  Belo Horizonte, 28 de outubro 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 930 / 2010 / EFAP 

   O SUPERINTENDENTE DA EFAP, Odilon de Souza Couto, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 
013/2010, de 14 de setembro de 2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado 
para preenchimento do quadro de reserva para Unidades Socioeducativas de Belo 
Horizonte e Ribeirão das Neves e, 
    

1. CONSIDERANDO QUE: 

 1.1 o candidato ao cargo de Auxiliar Administrativo para o 
município de Ribeirão das Neves, MILTON SEBASTIÃO DA SILVA, interpôs recurso 
administrativo em face da sua desclassificação na primeira etapa do Processo 
Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos; uma vez que alega ter 
encaminhado junto a sua documentação o comprovante de conclusão do 2º grau; 

               1.2 no mérito, foi analisado o recurso interposto pelo candidato, 

sendo constatado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Sistema Prisional e 
Socioeducativo – EFAP que, à data do encaminhamento de seu currículo para 
inscrição neste processo seletivo, o referido candidato apresentou declaração 
comprovando ser possuidor do Ensino Médio; 

                 2. RESOLVE: 

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

   2.2 DEFERIR o pedido do candidato  Milton Sebastião da Silva,  
classificando-o  no cargo de Auxiliar Administrativo,  na 61ª posição com pontuação 
0,75 (zero vírgula setenta e cinco) na Primeira fase – Análise de Currículos,  para o 
Município de Ribeirão das Neves. 

                                   2.3 reclassificar automaticamente, a partir da classificação do 

requerente, os demais caNdidatos ao referido cargo.  

           Publique-se. 

  Belo Horizonte, 28 de outubro de 2010. 

ODILON DE SOUZA COUTO 

     Superintendente da EFAP      


