
    
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1079/2012 / DRS/SEDS 

 
 
   A Superintendente de Recursos Humanos da SEDS, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos do Instrumento Convocatório SRHU/SEDS nº 
032/2012, de 17 de agosto de 2012 - para formação do quadro de reserva para o 
Centro Socioeducativo do município de BELO HORIZONTE e, 

 
            1. CONSIDERANDO QUE: 

 1.1 a candidata ao cargo de Analista Executivo de Defesa Social 
/Assistente Técnico Jurídico, LORENA COELHO PEDROSA, 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 quando do período de 
inscrição; 

 1.2 no mérito foi analisado o recurso, sendo constatado que a 
candidata faz jus à seguinte pontuação, conforme documentação apresentada para 
análise curricular:  Experiência: Função de estagiária - Procuradoria Geral de Justiça 
conforme Certificado no período de 21/05/2009 a 20 de maio de 2011, valendo 4,0 
(quatro vírgula zero) pontos.  Cursos:  Declaração do curso Reta Final Delegado Civil 
MG, curso em andamento Carreira de Analista Básico, Curso OAB 2ª Fase Penal, não 
foram computados por não terem o histórico dos mesmos e por estar em andamento, 
o curso Leitura Dinâmica não foi pontuado por não ser da área ao cargo pleiteado. 
Tendo nota máxima 4,0 (quatro vírgula zero) pontos.  Demais comprovantes 
experiência/cursos anexados ao recurso, não foram considerados por estar em 

desacordo com o item “6.12 O candidato não poderá apresentar, fora do período de 
inscrição, a documentação constante no subitem 6.8 para pontuação de sua Ficha de 
Inscrição e/ou para se classificar neste processo seletivo, salvo quando por omissão da 
administração”, do Instrumento Convocatório nº 032/2012 de 17 de agosto de 2012. 

 
    2. RESOLVE: 
 

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

   2.2 DEFERIR o pedido da candidata ao cargo de Analista 
Executivo de Defesa Social /Assistente Técnico Jurídico – Lorena Coelho Pedrosa , 
reclassificando-a na 7ª posição, com pontuação 4,0 (Quatro vírgula zero) pontos na 
Primeira fase – Análise de Currículos do Processo Seletivo Simplificado nº 032/2012 – 
município de BELO HORIZONTE – Suase. 

                                   2.3 reclassificar automaticamente, a partir da classificação da 

requerente, os demais candidatos ao referido cargo.  

                                    
Publique-se. 

   Belo Horizonte, 04 de julho de 2011. 
 
 

RENATA FERREIRA LELES DIAS 
Superintendente de Recursos Humanos 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS  

DIRETORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



 
 

    
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1080/2012 / DRS/SEDS 

 
 
   A Superintendente de Recursos Humanos da SEDS, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos do Instrumento Convocatório SRHU/SEDS nº 
032/2012, de 17 de agosto de 2012 - para formação do quadro de reserva para o 
Centro Socioeducativo do município de BELO HORIZONTE e, 

 
            1. CONSIDERANDO QUE: 

 1.1 a candidata ao cargo de Analista Executivo de Defesa Social 
/Assistente Técnico Jurídico, FRANCISLAINE DOS SANTOS DAMASCENO, 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 quando do 
período de inscrição; 

 1.2 no mérito foi analisado o recurso, sendo constatado que a 
candidata faz jus à seguinte pontuação, conforme documentação apresentada para 
análise curricular:  Experiência: Função de Advogada voluntária – Centro de Defesa 
da Cidadania conforme Declaração período de 22/05/2009 a 15/05/2012, valendo 5,0 
(cinco vírgula zero) pontos.  Cursos:  Pós Graduação (Lato Sensu) valendo 2,0 (dois 
vírgula zero) pontos e Curso de Informática valendo 0,50 (zero vírgula cinquenta) 
pontos. Tendo nota máxima 7,50 (sete vírgula cinquenta) pontos.  Demais 
comprovantes experiência/cursos anexados, não foram considerados por estar em 
desacordo com o Critério de Pontuação do Instrumento Convocatório 032/2012  de 17 
de agosto de 2012. 

 
    2. RESOLVE: 
 

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

   2.2 DEFERIR o pedido da candidata ao cargo de Analista 
Executivo de Defesa Social /Assistente Técnico Jurídico – Francislaine dos Santos 
Damasceno , reclassificando-a na 1ª posição, com pontuação 7,50 (sete vírgula 
cinquenta) pontos na Primeira fase – Análise de Currículos do Processo Seletivo 
Simplificado nº 032/2012 – município de BELO HORIZONTE – Suase. 

                                   2.3 reclassificar automaticamente, a partir da classificação da 

requerente, os demais candidatos ao referido cargo.  

                                    
Publique-se. 

 

   Belo Horizonte, 05 de outubro de 2012. 
 

RENATA FERREIRA LELES DIAS 
Superintendente de Recursos Humanos 

    

  

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS  

DIRETORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1081/2012 / DRS/SEDS 
 
 
   A Superintendente de Recursos Humanos da SEDS, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos do Instrumento Convocatório SRHU/SEDS nº 
032/2012, de 17 de agosto de 2012 - para formação do quadro de reserva para o 
Centro Socioeducativo do município de BELO HORIZONTE e, 

 
            1. CONSIDERANDO QUE: 

 1.1 a candidata ao cargo de Agente de Segurança 
Socioeducativo, DORALICE FELIX CAJÁ, interpôs recurso administrativo em face da 
sua desclassificação na primeira etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de 
Análise de Currículos, solicitando que sejam reconsiderados e reavaliados os 
documentos e comprovantes anexados quando do período de inscrição; 

 1.2 no mérito foi analisado o recurso, sendo constatado que a 
candidata faz jus à seguinte pontuação, conforme documentação apresentada para 
análise curricular:  Experiência: Função de Guardiã – Conceito Serviços 
Administrativos Ltda. Somando 19 meses valendo 3,0 (três vírgula zero) pontos.  
Cursos: Curso de Formação de Vigilante valendo 0,50 (zero vírgula cinquenta) 
pontos. Tendo nota máxima 3,50 (três  vírgula cinquenta) pontos.  Demais 
comprovantes experiência/cursos anexados, não foram considerados por estar em 
desacordo com  o Critério de Pontuação do Instrumento Convocatório nº 032/2012 de 
17 de agosto de 2012. 

 
    2. RESOLVE: 
 

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

   2.2 DEFERIR o pedido da candidata ao cargo de Agente de 
Segurança Socioeducativo – Doralice Felix Cajá , classificando-a na 31ª posição, 
com pontuação 3,50 (três  vírgula cinquenta pontos na Primeira fase – Análise de 
Currículos do Processo Seletivo Simplificado nº 032/2012 – município de BELO 
HORIZONTE – Suase. 

                                  2.3 – a candidata está convocada para a segunda fase do 

Processo Seletivo Simplificado – Avaliação Psicológico para o cargo de Agente de 
Segurança Socioeducativo na Turma 10 no dia: 09/10/2012 às 13:30 h – local: 
CENTRO DE ENSINO TÉCNICO DA PMMG - Rua Dr. Gordiano n°123, Bairro Prado 

- BH/MG.                                   

                                 2.4 reclassificar automaticamente, a partir da classificação da 
requerente, as demais candidatas ao referido cargo.  

                                    

Publique-se. 

                                  Belo Horizonte, 05 de outubro de 2010. 
 
 
 

RENATA FERREIRA LELES DIAS 
Superintendente de Recursos Humanos 

 


