
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA  PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO
DIRETORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 466 / 2010 / EFAP

O SUPERINTENDENTE DA EFAP, Odilon de Souza Couto, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 010/2010, de 01 de março de 
2010, referente ao Processo Seletivo Simplificado para preenchimento do quadro de pessoal e 
quadro de reserva para Unidade Prisional de Sete Lagoas pertencente a 14ª -RISP CURVELO, 
respectivamente e, 

            1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 a candidata inscrita  ao cargo de Agente de Segurança Penitenciário 
Feminino  para  o  município  de  SETE LAGOAS  –  14ª  RISP,   DESIÉRE SOARES SANTANA 
SANTOS, interpôs recurso administrativo solicitando revisão de sua pontuação na Primeira Fase – 
Análise de Currículos do Processo Seletivo Simplificado;

1.2  no  mérito,  foi  analisado  o  recurso  interposto  pela  candidata,  sendo 
constatado  que  à  data  do  encaminhamento  da  documentação  necessária  para  análise  de 
currículos, constava certificado de conclusão 3º Grau em Fisioterapeuta (área correlata) sendo 
atribuída a nota de 2,0 (dois virgula zero) pontos e curso de informática, sendo atribuída a nota 
de  0,50  (zero  virgula  cinquenta)  pontos; totalizando  a  nota  de  2,50  (dois  virgula  cinco) 
pontos. 

 2. RESOLVE:
2.1 conhecer  do  recurso,  posto  que  apresenta  os  pressupostos  de 

admissibilidade;

2.2 DEFERIR o recurso, e alterar a nota da candidata de 0,50 (zero virgula 
cinquenta) pontos para   2,5 (dois virgula cinco) pontos   e conseqüentemente  alterar sua 
classificação  para  posição  de nº  34   no  Ato  de  Resultado  da  Primeira  Fase  –  Análise  de 
Currículos  –  Candidatos  Classificados para  o  cargo  de  Agente  de  Segurança  Penitenciário 
Feminino para o município de SETE LAGOAS– 14ª RISP;

2.3  reclassificar,  automaticamente,  a  partir  da  classificação  da  referida 
candidata,  as  demais  candidatas  inscritas  ao  cargo  de  Agente  de  Segurança  Penitenciário 
Feminino para o município de SETE LAGOAS– 14ª RISP;

2.4  convocar   candidata   DESIÉRE  SOARES  SANTANA SANTOS  para 
realizar  a  Segunda  Fase  –  Avaliação  Psicológica,  conforme  divulgação  no  site  da  SEDS, 
www.seds.mg.gov.br,  no dia 02 de Junho de 2010.

 

Publique-se.

Belo Horizonte, 07 de junho de 2010.

ODILON DE SOUZA COUTO
Superintendente da EFAP
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