
  

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA 
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
DIRETORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 9/2014/DRS/SRHU/SEDS 
 

A Superintendência de Recursos Humanos da SEDS, no uso de 
suas atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 247/2013, de 08 
de novembro de 2013, referente ao Processo Seletivo Simplificado para formação do 
quadro de reserva atuação para a Unidade Prisional do Município de MACHADO/MG. 

 
CONSIDERANDO QUE: 
  

 1.1 a candidata abaixo listada interpôs recurso administrativo 
em face de sua pontuação atribuída na primeira etapa do Processo Seletivo 
Simplificado – Fase de Análise de Currículos, solicitando reavaliação da nota obtida;   

1.2 no mérito foi analisado o recurso e considerado todos os 
documentos anexados à ficha de inscrição da candidata; 

 1.3 Com base no Instrumento Convocatório de n° 247/2013 em 
seu Anexo E - Critérios de Pontuação foi constatado que a pontuação registrada em 
favor da candidata está correta;  

  2. RESOLVE: 
 

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

     2.2 INDEFERIR o pedido da candidata com fulcro nos critérios 
constantes do Anexo E do Instrumento Convocatório Nº 247/2013 de 08 de novembro 
de 2013, descrita no quadro abaixo,  
 

NOME DO 
CANDIDATO 

CARGO 
PLEITEADO 

MOTIVO DO 
RECURSO 

CRITÉRIOS DO 
IC-247/2013 

 Aparecida 
Casarine 
Nogueira 

Agente de 
Segurança   

Penitenciário 
 

Revisão da 
Pontuação na 

análise de 
currículos 

Cursos: 
* A candidata solicita no recurso a consideração da 
pontuação quanto às especificações constantes no verso 
dos certificados já pontuados; 
 
* Porém verifica-se que a atribuição de pontuação só 
poderá ser feita restritamente aos cursos previstos no 
Instrumento Convocatório – 247/2013 Anexo E, com a carga 
horária também constante no mesmo anexo e apenas uma 
vez, não sendo possível o desmembramento de disciplinas 
constantes nos cursos. 
 
 

 

 

 

Publique-se. 

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2014. 
 



 
Débora Calais Oliveira Corrêa 

 Diretora da Diretoria de Recrutamento e Seleção 
 
 

JANAÍSSA LUIZA DEL BISONI 
Superintendente de Recursos Humanos 


