
 

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

    

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1258/2013 /DRS/SRHU/SEDS 
 

A Superintendência de Recursos Humanos da SEDS, no uso de 
suas atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 117/2013, de 24 
de junho de 2013, referente ao Processo Seletivo Simplificado para formação do 
quadro de reserva para as funções de Agente de Segurança Penitenciário, Assistente e 
Analista Executivo de Defesa Social para atuação na Unidade Prisional do Município de 
IBIÁ/MG. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
  

 1.1 os candidatos abaixo listados interpôs recurso administrativo 
em face de suas pontuações recebidas na primeira etapa do Processo Seletivo 
Simplificado – Fase de Análise de Currículos, solicitando reavaliação da nota obtida;  

 1.2 No mérito foram analisados os recursos impetrados e 
considerando todos os documentos anexados a ficha de inscrição de cada candidato e 
com base no Anexo E - Critérios de Pontuação foram constatados 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 o pedido dos candidatos com fulcro nos critérios 
constantes do Instrumento Convocatório Nº 117/2013 de 24 de junho de 2013, 
descritos no quadro abaixo, estão corretas; 

 

NOME DO 
CANDIDATO 

CARGO PLEITEADO 
MOTIVO DO 

RECURSO 
CRITÉRIOS DO 
IC-117/2013 

Thais Oliveira 
Amancio 

Assistente Técnico de 
Defesa Social/ Técnico 

de Enfermagem 

Revisão da 
Pontuação na 

análise de 
currículos 

“7.1 O candidato terá sua Ficha de Inscrição 
pontuada com base na documentação 
apresentada, constante no subitem 6.8, dentro 
do prazo, local e meio estipulados e de acordo 
com os critérios de pontuação descritos no 
Anexo E”. 
No mérito foi analisado o recurso impetrado e 
considerando todos os documentos anexados a 
ficha de inscrição da candidata e com base no 
Anexo E - Critérios de Pontuação foram 
constatados que a pontuação registrada em 
favor da candidata está correta; 
-Experiência: a candidata atingiu a nota 
máxima que é  5,0 pontos.  
- Cursos: Operacionalização da 15ª Campanha 
Influenza 2013, Capacitação em sala de 



NOME DO 
CANDIDATO 

CARGO PLEITEADO 
MOTIVO DO 

RECURSO 
CRITÉRIOS DO 
IC-117/2013 

vacinação, Atualização do Calendário Vacinal, 
não foram pontuados porque a carga horária 
de cada curso é somente de 08 horas e para 
pontuação é preciso de no mínimo 16 horas. O 
curso de Técnico de Enfermagem não foi 
pontuado porque é quesito obrigatório ao 
cargo pleiteado. 
Tendo a candidata Nota total de 5,0 (cinco 
vírgula zero) pontos. 

Diego Vitor 
Coutinho Silva 

Agente de Segurança 
Penitenciário/Masculino 

Revisão da 
Pontuação na 

análise de 
currículos 

No mérito foi analisado o recurso impetrado e 
considerando todos os documentos anexados a 
ficha de inscrição do candidato e com base no 
Anexo E - Critérios de Pontuação foram 
constatados que a pontuação registrada em 
favor do candidato está correta; 
Experiência: Tempo de Serviço Militar – 
 9 meses – valendo 1,0 pontos. 
Cursos: Curso de Taekwondo – valendo 0,50 
pontos, curso de informática – valendo 0,50 
pontos. 
Ficando o candidato com a nota 2,0 (dois 
vírgula zero) pontos. 

Marco Aurelio 
Caixeta 

Agente de Segurança 
Penitenciário/Masculino 

Revisão de 
inscrição não 

realizada  

6.3. Os candidatos deverão efetivar sua 
inscrição, no período de 25 A 27 de junho de 
2013, observando o horário de encerramento 
da inscrição às 17 horas , do horário oficial de 
Brasília/DF, do dia 27 de junho de 2013, 
procedendo, obrigatoriamente, conforme 
diretrizes descritas a seguir: 
a) o candidato deverá, primeiramente, acessar 
o sítio eletrônico da Secretaria de Estado de 
Defesa Social (SEDS), www.seds.mg.gov.br, 
LINK: Processos Seletivos /ANO 2013 /PSS Nº 
117/2013  UNIDADE PRISIONAL IBIÁ e realizar 
o cadastro preenchendo a Ficha de Inscrição 
com seus dados pessoais. GRAVAR a Ficha de 
Inscrição antes de IMPRIMÍ-LA, obedecendo 
ao prazo descrito acima 
6.4 O preenchimento dos dados pessoais no 
modelo de Ficha de Inscrição é de inteira 
responsabilidade do candidato, que assume 
suas declarações, podendo responder penal, 
civil ou administrativamente pelos dados 
lançados. 

Publique-se. 

 

   Belo Horizonte, 26 de julho de 2013. 
 

Arlinda Márcia Guimarães de Faria 
Diretora de Recrutamento e Seleção 

 
 

Janaíssa Luiza Del Bisoni 
Superintendente de Recursos Humanos 

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

