
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS  

DIRETORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

    
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1083 /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 os candidatos abaixo listados interpuseram recursos 
administrativos em face das suas pontuações/desclassificação recebidas na primeira 
etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos, solicitando 
reavaliação da nota obtida;  

 1.2 no mérito foram analisados todos os recursos impetrados e 
considerando todos os documentos anexados a ficha de inscrição de cada candidato e 
com base no Anexo II - critérios de pontuação, foi constatado que a pontuação 
registrada em favor de cada candidato está correta;  

  
    2. RESOLVE: 
 

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

   2.2 INDEFERIR os pedidos dos candidatos com fulcro nos 
critérios constantes do Instrumento Convocatório Nº 032/2012 de 17 de agosto de 
2012, descrito no quadro abaixo, para cada candidato:  
 

 

NOME DO CANDIDATO 
CARGO 

PLEITEADO 
MOTIVO DO 

RECURSO 
CRITÉRIOS DO 
IC-032/2012 

Ana Paula Vargas 
Tavares  

Analista 
Executivo da 

Defesa 
Social/Psicólogo 

Revisão da 
Pontuação na 

análise de 
currículos 

A candidata pede pontuação para o trabalho 
“A implementação da medida Sócia-
educativa de privação de Liberdade”. 
Conforme Critério de Pontuação – Anexo II,  
o trabalho terá de ser publicado em jornal, 
revista, esta publicação não comprovada. 

Emanuelle Mendes 
da Silva Vales  

Agente de 
Segurança  

Socioeducativo 

Pedido de 
Mudança de 

Cargo 

O Candidato é que escolhe o cargo 
pretendido na hora do preenchimento da 
inscrição. Uma vez preenchido o Sistema 
não dá condição de mudança no cargo.  
Para que haja segurança e veracidade nos 
dados do candidato. 

Ítalo Germano 
Rocha dos Santos  

Agente de 
Segurança 

Socioeducativo 

Revisão da 
Desclassificação 

na análise de 
currículos 

O candidato foi desclassificado pelo 
descumprimento do item 6.8 alínea C 
Requisitos Específicos do Instrumento 
Convocatório 032/2012. (não comprovou 
conclusão Ensino Médio -2º Grau). 
- O certificado anexado a ficha de Inscrição 



 

NOME DO CANDIDATO 
CARGO 

PLEITEADO 
MOTIVO DO 

RECURSO 
CRITÉRIOS DO 
IC-032/2012 

não foi considerado porque informa que 
está concluindo o ensino médio e datado 
em 15/12/2008. 
 
 

Kethlen Diniz 
Felisberto 

Analista 
Executivo da 

Defesa Social / 
Enfermeiro 

Revisão da 
Desclassificação 

na análise de 
currículos 

Conforme o item 6.8 do Instrumento 
Convocatório, “O candidato deverá 
encaminhar cópia legível e na íntegra dos 
seguintes documentos (não precisam ser 
autenticados) juntamente com a Ficha de 
Inscrição impressa:  
a) cópia da Carteira de Identidade – RG;  
b) cópia do CPF;  
c) cópia do histórico escolar e/ou certificado 
de conclusão para candidatos com Ensino 
Médio;  
d) cópia do diploma e certificado de 
formação acadêmica para candidatos com 
Ensino Superior;  
e) cópia da carteira de registro funcional no 
respectivo Conselho de Classe. Ex: (CRESS, 
CRO, COREN, CREFITO, CRM. CRP, dentre 
outros) ou comprovante de pedido de 
registro no respectivo Conselho de Classe” 
 
- A candidata foi desclassificada por não 
cumprir este item 6.8 –alínea “e”, enviou a 
carteira provisória do COREN vencida. 
 

Leandro Luiz Pegô 
Agente de 
Segurança  

Socioeducativo 

Revisão da 
Desclassificação 

na análise de 
currículos 

O candidato foi desclassificado pelo 
descumprimento do item 6.8 alínea C 
Requisitos Específicos do Instrumento 
Convocatório 032/2012. (não comprovou 
conclusão Ensino Médio -2º Grau). 
- 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. 

Natanael Vieira de 
Souza  

Agente de 
Segurança  

Socioeducativo 

Revisão da 
Desclassificação 

na análise de 
currículos 

O candidato foi desclassificado pelo 
descumprimento do item 6.8 alínea C 
Requisitos Específicos do Instrumento 
Convocatório 032/2012. (não comprovou 
conclusão Ensino Médio -2º Grau). 
- Foi anexado à ficha de inscrição o curso de 
Técnico em Informática (curso 
profissionalizante) e não apresentou o 
histórico de conclusão do Segundo Grau. 

Obericia Carla 
Ribeiro 

Agente de 
Segurança  

Socioeducativo 

Revisão da 
Desclassificação 

na análise de 
currículos 

A candidata foi desclassificada pelo 
descumprimento do item 6.8 alínea C 
Requisitos Específicos do Instrumento 
Convocatório 032/2012. (não comprovou 



 

NOME DO CANDIDATO 
CARGO 

PLEITEADO 
MOTIVO DO 
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CRITÉRIOS DO 
IC-032/2012 

conclusão Ensino Médio -2º Grau). 
- Foi anexado à ficha de inscrição o 
histórico escolar, mas na folha que 
comprova Ensino Médio, está cortado  a 
parte de baixo e não tem o nome da escola. 
(Considerado histórico incompleto). 

Vania da Silva Sá 
Miranda 

Analista 
Executivo da 
Defesa Social 

/Analista 
Técnico Jurídico 

Pedido de 
Mudança de 

Cargo 

O Candidato é que escolhe o cargo 
pretendido na hora do preenchimento da 
inscrição. Uma vez preenchido o Sistema 
não dá condição de mudança no cargo.  
Para que haja segurança e veracidade nos 
dados do candidato. 

 

Publique-se. 

 
   Belo Horizonte, 05 de outubro de 2012. 
 

 
RENATA FERREIRA LELES DIAS  

Superintendente de Recursos Humanos 


