
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
DIRETORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 086/2011/SRH/SEDS  
 

 

    A Superintendente de Recursos Humanos da SEDS, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório EFAP/SEDS Nº 019/2010 de 10 de 
Dezembro de 2010 – Processo Seletivo Simplificado para Preenchimento do Quadro de Pessoal e 
Formação de Quadro de Reserva para Unidade Prisional de Mariana, e 

 

   1. CONSIDERANDO QUE: 

   1.1 foi constatado pela Diretoria de Recrutamento e Seleção erro material no 
“Ato de Resultado de Avaliação Psicológica – Candidatos Indicados - Mariana”, publicado no site 
da SEDS em 25 de fevereiro de 2011. 

   1.2 a candidata Leidiane Maria dos Santos constou equivocadamente em 
13º (décimo terceiro) lugar para o cargo de Auxiliar Administrativo, sendo que para a mesma foi 
atribuída a nota total de 5,0 (cinco vírgula zero) pontos. 

   1.3 os agentes públicos tem a prerrogativa de rever seus atos 
administrativos como uma natural decorrência do próprio princípio da legalidade. 

   1.4 a restauração da situação de regularidade dos atos administrativos 
constitui poder/dever de auto-tutela assegurado pela Sumula 473 do STF. 

 

2. RESOLVE: 

   2.1 alterar a classificação da candidata ao cargo de Auxiliar Administrativo 
Leidiane Maria dos Santos, de 13º (décimo terceiro) para 6º (sexto) lugar. 

   2.2 convocá-la para participar do Treinamento Introdutório para a função de 
Auxiliar Administrativo, a ser ministrado pela EF/SEDS, no Centro de Convenções de Mariana, sito 
à Avenida Getúlio Vargas, s/nº, Centro, Mariana/MG. 

   2.3 recomendar à candidata a se apresentar no local designado para o 
treinamento no dia 14 de março de 2011, às 07:00hs, portando documento de identidade oficial 
com foto, caderno para anotações e caneta e usando obrigatoriamente o uniforme (camisa de 
malha branca, gola careca, manga curta sem nenhuma estampa, calça jeans azul escuro e 
tênis/sapato fechado). 

   2.4 reclassificar, automaticamente, os demais candidatos classificados em 
posição posterior à candidata supracitada, na lista de Indicados para o cargo de Auxiliar Adminis-
trativo. 

 

  
Belo Horizonte, 10 de Março de 2011. 

 
 

Ana Costa Rego 
Superintendente de Recursos Humanos 


