
 

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 926 / 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 Pedagoga para o município de Belo Horizonte, 
MARCILENE APARECIDA VASCONCELOS CHAVES CAMPOS, interpôs recurso administrativo em 
face da sua pontuação na primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de 
Currículos, solicitando que sejam reconsiderados e reavaliados os documentos e comprovantes 
anexados ao currículo quando do período de inscrição; 

               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, com base na documentação apresentada à data do encaminhamento do currículo para 
inscrição neste processo seletivo, a referida candidata faz jus a seguinte pontuação, de acordo com o 
subitem 8.1.4 do Instrumento Convocatório de nº 013/2010 – Experiência Profissional na área ou em 
áreas correlatas: 1(um) ano e oito meses na SEDS – Assistente Executivo de Defesa Social  – 0,25 
(zero vírgula vinte e cinco) pontos – Escolaridade / Formação Acadêmica, Cursos e Eventos: 
Curso de Informática Word 97- Excel 97 – 0,50 (zero virgula cinquenta) pontos,  I Seminário 
Nacional de Medidas Socioeducativas- 0,25 (zero virgula vinte e cinco) pontos, Projeto Político 
Pedagógico diretrizes do trabalho institucional - 0,25 (zero virgula vinte e cinco) pontos, 1º 
Encontro das Equipes de Atendimento e Segurança do CEIP - 0,25 (zero virgula vinte e cinco) 
pontos, 1ª Capacitação da equipe de atendimento do CEIP - 0,25 (zero virgula vinte e cinco) 
pontos, totalizando a nota final de 1,75 (um vírgula setenta e cinco) pontos.  

 

    2. RESOLVE: 

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

   2.2  INDEFERIR o pedido da candidata Marcilene Aparecida Vasconcelos 
Chaves Campos, com base no subitem 6.10 do Instrumento Convocatório de nº 013/2010, de 14 de 
setembro 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 

estipulado”.    

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 928 / 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 Auxiliar Administrativa  para o município de 
Ribeirão das Neves, MARILDA ANDRADE RIBEIRO, interpôs recurso administrativo em face da sua 
pontuação na primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos, 
solicitando que sejam reconsiderados e reavaliados os documentos e comprovantes anexados ao 
currículo quando do período de inscrição alegando que tem experiência em mandado de prisão, 
alvará, comunicação diversas ao juiz; 

               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, à data do encaminhamento de seu currículo para inscrição neste processo seletivo, a 
referida candidata não encaminhou a Declaração do 2º Departamento de Polícia Civil de Minas 
Gerais comprovando a sua experiência em mandado de prisão, alvará, comunicação diversas ao juiz. 
Esta declaração de experiência foi anexada somente ao recurso.  

                 2. RESOLVE: 

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

   2.2  INDEFERIR o pedido da candidata Marilda Andrade Ribeiro, com base no 
subitem 6.10  e 6.12 do Instrumento Convocatório de nº 013/2010, de 14 de setembro 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 estipulado”. 

                                          “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. 

  Bele 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 929 / 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 Enfermeira para o município de Belo Horizonte, 
FABRICIA SANTOS KOCK, interpôs recurso administrativo em face da sua desclassificação na 
primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos; afirmando que 
encaminhou junto a sua documentação a conclusão do curso de ENFERMAGEM; 

               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, à data do encaminhamento de seu currículo para inscrição neste processo seletivo, a 
referida candidata não encaminhou o certificado de conclusão de curso e nem o COREN.  O Diploma 
de Enfermagem somente agora foi anexado ao recurso.  

              

    2. RESOLVE: 

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

   2.2  INDEFERIR o pedido da candidata Fabrícia Santos Koch, com base no 
subitem 6.10  e 6.12 do Instrumento Convocatório de nº 013/2010, de 14 de setembro 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 estipulado”. 

                                          “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, 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 931 / 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 Auxiliar Administrativo para o município de Belo 
Horizonte, CRISTINA ONÉSIO MARQUES DA SILVA,  interpôs recurso administrativo em face da 
sua pontuação na primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos; 

              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, conforme documentação apresentada na data do encaminhamento do currículo para 
inscrição neste processo seletivo, a referida candidata faz jus a seguinte pontuação, base no subitem 
8.1.4 do Instrumento Convocatório de nº 013/2010 – Experiência Profissional na área ou em áreas 
correlatas: 6(seis) meses Escritório Eli Marinho da Silva - cargo  Auxiliar de Escritório – 1,0 (um 
virgula zero) pontos, – Escolaridade / Formação Acadêmica, Cursos e Eventos: Curso de 
Informática IPD, Windows ME, Word 2000, Excel 2000 - 0,75 (zero virgula setenta e cinco) pontos, 
totalizando a nota final de 1,75 (um vírgula setenta e cinco) pontos. Não foi pontuada demais 
comprovações de experiência profissional por não ser na área ou área correlata ao cargo pleiteado; 

  

              

    2. RESOLVE: 

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

   2.2  INDEFERIR o pedido da candidata Cristiana Onésio Marques da Silva, 
com base no subitem 6.10  do Instrumento Convocatório de nº 013/2010, de 14 de setembro 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 estipulado”. 

   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 932 / 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 Oficial de Serviços Gerais - LIMPEZA o município 
de Belo Horizonte, ROBERTA EVANGELISTA MARQUES, interpôs recurso administrativo em face 
da sua desclassificação na primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de 
Currículos; solicitando que seja reconsiderado e reavaliado seu histórico escolar. 

               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, à data do encaminhamento de seu currículo para inscrição neste processo seletivo, a 
referida candidata não encaminhou comprovante de escolaridade. 

              

    2. RESOLVE: 

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

   2.2  INDEFERIR o pedido da candidata Roberta Evangelista Marques, com 
base no subitem 6.10  e 6.12 do Instrumento Convocatório de nº 013/2010, de 14 de setembro 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 estipulado”. 

                                          “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, 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 934 / 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 Jurídico para o município de Belo 
Horizonte, ESTEFÂNIA ANTUNES COELHO, interpôs recurso administrativo em face da sua 
pontuação na primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos; 

              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, 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: Estagio na  Justiça Federal de 1º grau-  do período de 13/08/07 à 06/01/09 – 1,50 
(um virgula cinquenta) pontos. – Escolaridade / Formação Acadêmica, Cursos e Eventos: Bacharel 
em Comunicação Social IRP  2,0 (dois virgula zero) pontos, Pós-graduação em Adm. De Marketing 
2,0 (dois virgula zero) pontos,  Curso de Informática  Windows, Word e Excel- 0,50 (zero virgula 
cinquenta) pontos, Curso de Direito Previdenciário Custeio - 0,25 (zero virgula vinte e cinco) 
pontos, Emenda 45 Aspectos Processuais -  0,25 (zero virgula vinte e cinco) pontos, Seminário 
sobre violência - 0,25 (zero virgula vinte e cinco) pontos, Comunicação Tempo de Guerra - 0,25 
(zero virgula vinte e cinco) pontos, totalizando a nota final 6,50 (seis virgula cinquenta) pontos.    

              

    2. RESOLVE: 

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

   2.2  INDEFERIR o pedido da candidata Estefânia Antunes Coelho, com base 
no subitem 6.10  do Instrumento Convocatório de nº 013/2010, de 14 de setembro 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 estipulado”. 

   Publique-se. 

  Belo Horizonte, 28 de outubro de 2010. 

   

ODILON DE SOUZA COUTO 

     Superintendente da EFAP  


