
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS  

DIRETORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 124/2012/DRS/SRHU/SEDS 

 

   A SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos do Instrumento Convocatório de Nº 014/2012 de 16 de abril de 2012, referente ao Processo 

Seletivo Simplificado para formação do quadro de reserva para as Unidades Prisionais situadas na 1ª, 2ª e 3ª 

RISP – Belo Horizonte, Contagem e Vespasiano, respectivamente, e; 

    

   1. CONSIDERANDO QUE: 

 

   1.1 a candidata ao cargo de Técnico de Enfermagem FABIANA FERNANDES 

BARBOSA SANTOS, interpôs recurso administrativo por ter sido considerada inapta no exame psicológico 

para o município de Ribeirão das Neves situado na 2ª RISP - Contagem; 

 

   1.2 as normas aplicáveis ao certame para formação do Quadro de Reserva para as 

Unidades Prisionais situadas na 1ª, 2ª e 3ª RISP – Belo Horizonte, Contagem e Vespasiano, respectivamente, 

estão previstas no Instrumento Convocatório Nº 014/2012 de 16 de abril de 2012; 

    

   1.3 em conformidade com o Instrumento Convocatório, a candidata inapta teve acesso, 

por meio de entrevista de devolução, aos exames produzidos e ciência da razão de sua inaptidão; 

     

    1.4 as avaliações psicológicas realizadas pela Diretoria de Recrutamento e 

Seleção/SRHU seguem orientações técnicas específicas, objetivando aferir os traços de personalidade 

incompatíveis para admissão/inclusão de candidatos no Quadro de Reserva do Sistema Prisional; 

 

 1.5 no mérito, a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para este fim e após 

análise do recurso interposto pela candidata, emitiu parecer retificando a inaptidão para ingresso no Sistema 

Prisional; 

 2. RESOLVE: 

 

   2.1 conhecer o recurso, posto que apresenta o pressuposto de admissibilidade; 

 

   2.2 Deferir o pedido, com base no parecer técnico, modificando o parecer da Avaliação 

Psicológica da referida candidata para apta à formação do quadro de reserva para as Unidades Prisionais na 1ª, 

2ª e 3ª RISP – Belo Horizonte, Contagem e Vespasiano, respectivamente; 

 

   2.3 INCLUIR a candidata na lista de aptos na Avaliação Psicológica, passando a 

candidata, FABIANA FERNANDES BARBOSA SANTOS a ocupar o 5º lugar, ao cargo de Técnico de 

Enfermagem, na listagem para o município de Ribeirão das Neves situado na 2ª RISP - Contagem; 

 

                                      2.4 CONVOCAR a referida candidata para participar do Treinamento Introdutório a ser 

realizado do dia 04 a 06/06/2012, com chamada às 07:30hs, na EFES - Rua Rio de Janeiro, 471 - 15º andar - sala 

01 - Centro - Belo Horizonte/MG, conforme publicação de Ato de Resultado de Avaliação Psicológica – 

Candidatos indicados e Convocação para Treinamento Introdutório, publicado em 25 de maio de 2012, no 

site www.seds.mg.gov.br; 

 

   2.4.1 a candidata deverá comparecer nos dias e local designado, sem atrasos, para o 

treinamento portando documento de Identidade Oficial com foto, papel e caneta, e usando obrigatoriamente o 

uniforme (camisa de malha branca, gola careca, manga curta e sem nenhuma estampa, calça jeans azul escuro e 

tênis/sapato fechado); 

 

                                     2.5 RECLASSIFICAR, automaticamente, os demais candidatos classificados em 

posição posterior a candidata supracitada na lista de aptos para formação do Quadro de Reserva para as 

Unidades Prisionais situadas na 2ª RISP – Contagem, município de Ribeirão das Neves. 

   Publique-se. 

  Belo Horizonte, 31 de maio de 2012.         

    
                                                      SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 

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

