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DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 149/2011 / EF/SEDS 

 

 

   O superintendente da Escola de Formação da SEDS, no uso de suas atribuições legais, 

nos termos do 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 unidades da 14ª Região 

Integrada de Segurança Pública – RISP - Sistema Socioeducativo, município de Sete Lagoas e, 

    

1. CONSIDERANDO QUE: 

 

 1.1 a candidata ao cargo de Terapeuta Ocupacional, GIZIANE DE OLIVEIRA 

CLEMENTE, interpôs recurso administrativo solicitando revisão do parecer da avaliação psicológica que a 

considerou contraindicada, alegando que referida avaliação apresenta um retrato da pessoa no momento da 

aplicação, e que posterior à data da presente avaliação participou do processo seletivo EFAP/SEDS 013/2010 

para BH e RMBH, para mesmo cargo/função com mesmos critérios e características psicológicas incompatíveis, 

sendo considerada indicada, conforme publicação de 16/11/2010 no site da SEDS;  

 

1.2 as normas aplicáveis ao certame para preenchimento do Quadro de Pessoal e Quadro 

de Reserva da 14ª RISP, Unidade Socioeducativa de Sete Lagoas, estão previstas no Instrumento Convocatório 

Nº 010/2010 de 01 de março de 2010; 

    

   1.3 em conformidade com o Instrumento Convocatório, a referida candidata teve acesso, 

por meio de entrevista de devolução, aos exames produzidos e às razões da sua contraindicação; 

     

    1.4 as avaliações psicológicas realizadas pela Escola de Formação da Secretaria de 

Estado de Defesa Social – EF/SEDS seguem orientações técnicas específicas, objetivando aferir os traços de 

personalidade incompatíveis para admissão/inclusão no Quadro de Pessoal e Quadro de Reserva do Sistema 

Socioeducativo; 

 

 1.5 no mérito, a Comissão de Recursos, devidamente nomeada para este fim e após 

análise do recurso interposto pela candidata, emitiu parecer RATIFICANDO a contraindicação da candidata no 

referido processo seletivo; 

 

   2. RESOLVE: 

 
   2.1 conhecer do recurso, posto que apresenta os pressupostos de admissibilidade; 

 

   2.2 indeferir o pedido, com base no parecer técnico, mantendo-se, ao final, a situação 

de contraindicação da referida candidata para preenchimento do Quadro de Pessoal e Quadro de Reserva da 14ª 

RISP – Sete Lagoas/Sistema Socioeducativo.  

 

 

    

   Publique-se.  

 

                                                         Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2011.                                                                                                                                                                             

 

 

ODILON DE SOUZA COUTO 

Superintendente da EF/SEDS  


