
 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1306/2012/DRS/SRHU/SEDS  
 
   A Superintendente de Recursos Humanos da SEDS, no uso de suas atribuições legais, 

com fulcro no INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO SRHU/SEDS Nº 042/2012 DE 21 DE SETEMBRO DE 2012, 
referente ao Processo Seletivo Simplificado para formação do quadro de reserva para Unidade Prisional 
situada no município de POUSO ALEGRE/MG, para o cargo Agente de Segurança Penitenciário e, 
    
   1. CONSIDERANDO QUE: 
 
   1.1 o candidato ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário Masculino: SAULO 
CÉLIO DE OLIVEIRA COELHO interpôs recurso administrativo por ter sido considerado inapto no exame 
psicológico para o município de POUSO ALEGRE; 
    
   1.2 as normas aplicáveis ao certame para formação do Quadro de Reserva de Pouso 
Alegre estão previstas no Instrumento Convocatório Nº 042/2012 de 21 de Setembro de 2012; 
    
   1.3 em conformidade com o Instrumento Convocatório, o candidato inapto teve 
acesso, por meio de entrevista de devolução, ao exame produzido 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 pelo candidato, 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 do referido candidato para APTO à formação do quadro de reserva para a Unidade Prisional de 
POUSO ALEGRE; 
 
   2.3 INCLUIR o candidato na lista de aptos na Avaliação Psicológica, passando o 
candidato SAULO CÉLIO DE OLIVEIRA COELHO, a ocupar o 16º lugar ao cargo de Agente de Segurança 
Penitenciário Masculino, na listagem para o município  de POUSO ALEGRE; 
    
                                      2.4 RECLASSIFICAR, automaticamente, os demais candidatos classificados em posição 
posterior ao candidato supracitado na lista de aptos para formação do Quadro de Reserva para as Unidade 
Prisional de POUSO ALEGRE, 
    
   2.5 CONVOCAR o candidato para participar do Treinamento Introdutório que será 
realizado  na UNIPAS - Universidade Vale do Sapucaí, sita à Av. Pref. Tuany Toledo, nº 470, Bairro Fátima- 
Pouso Alegre/MG, no período de 03 a 07 de dezembro de 2012, às 07:00h. O candidato deverá verificar as 
orientações constantes no Ato de Convocação para o Treinamento Introdutório do referido Processo Seletivo, 
publicado no dia 21.11.12, no qual constam as orientações para a participação no referido treinamento. 
 
       

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2012. 
 

RENATA FERREIRA LELES DIAS 
SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS 


