
 

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 788/2013 /DRS/SRHU/SEDS 
 
 
   A Superintendência de Recursos Humanos da SEDS, no uso de 
suas atribuições legais, com fulcro no Instrumento Convocatório de nº 094/2013, de 12 
de abril de 2013, referente ao Processo Seletivo Simplificado para formação do quadro 
de reserva para as funções de Agente Socioeducativo, Assistente executivo de Defesa 
Social e Analista Executivo de Defesa Social para Unidade Socioeducativa, pertencente 
a 12ª região integrada de Segurança pública – RISP - IPATINGA/MG. 
 

1. CONSIDERANDO QUE: 
 

 1.1 os candidatos abaixo listados interpuseram recursos 
administrativos em face das suas pontuações/desclassificação recebidas na primeira 
etapa do Processo Seletivo Simplificado – Fase de Análise de Currículos, solicitando 
reavaliação da nota obtida;  

 1.2 no mérito foram analisados todos os recursos impetrados e 
considerando todos os documentos anexados a ficha de inscrição de cada candidato e 
com base no Anexo II - critérios de pontuação, foi constatado 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 os pedidos dos candidatos com fulcro nos critérios 
constantes do Instrumento Convocatório Nº 094/2013 de 12 de abril de 2013, descrito 
no quadro abaixo, para cada candidato:  

 

NOME DO 
CANDIDATO 

CARGO 
PLEITEADO 

MOTIVO DO 
RECURSO 

CRITÉRIOS DO 
IC-094/2013 

Clemilda Furtado 
Agente de 
Segurança 

Socioeducativo 

Revisão da 
Desclassificação 

na análise de 
currículos 

-Candidata tem contrato Ativo no Ceresp – 
Ipatinga. Indeferir o recurso de acordo com 
fulcro nos critérios constantes no subitem 5.1 
do PSS 0094/2013.  
in verbis: “ 5.1 (...) “h)não ter vínculo, por 
contrato temporário, com a administração 
direta do Poder Executivo, suas autarquias e 
fundações, salvo nos casos da acumulação 
lícita prevista no art.37, inciso XVI, da 
Constituição Federal”; 

Gerson Paulo de Souza  
Agente de 
Segurança 

Socioeducativo 

Revisão da 
Desclassificação 

na análise de 

-Candidato tem contrato Ativo no Ceresp – 
Ipatinga. Indeferir o recurso de acordo com 
fulcro nos critérios constantes no subitem 5.1 
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CRITÉRIOS DO 
IC-094/2013 

currículos do PSS 0094/2013.  
in verbis: “ 5.1 (...) “h)não ter vínculo, por 
contrato temporário, com a administração 
direta do Poder Executivo, suas autarquias e 
fundações, salvo nos casos da acumulação 
lícita prevista no art.37, inciso XVI, da 
Constituição Federal”; 

Jose Carlos Soares  
Agente de 
Segurança 

Socioeducativo 

Revisão da 
classificação na 

análise de 
currículos 

“7.1 O candidato terá sua Ficha de Inscrição 
pontuada com base na documentação 
apresentada, constante no subitem 6.7, 
dentro do prazo, local e meio estipulados e de 
acordo com os critérios de pontuação 
descritos no Anexo E”. 
- Cursos: Curso de Informática – valendo 0,50 
(zero vírgula cinquenta) pontos.  
-Demais comprovantes Curso/Experiência 
enviados juntamente com a inscrição não 
foram pontuadas por não serem da área ao 
cargo pleiteado. 

Késsia Santiago Mota 
Agente de 
Segurança 

Socioeducativo 

Revisão da 
classificação na 

análise de 
currículos 

“7.1 O candidato terá sua Ficha de Inscrição 
pontuada com base na documentação 
apresentada, constante no subitem 6.7, 
dentro do prazo, local e meio estipulados e de 
acordo com os critérios de pontuação 
descritos no Anexo E”. 
- Cursos: Formação de Vigilantes – valendo 
0,50 (zero vírgula cinquenta) pontos. Curso de 
Informática – valendo 0,50 (zero vírgula 
cinquenta) pontos. 
- Experiência: Prefeitura Municipal de Coronel 
Fabriciano – Aux. De Serviços da Educação B-I 
– 10 meses – valendo 1,0 (um vírgula zero) 
pontos. 
Somando nota total: 2,0 (dois vírgula zero) 
pontos. 
-Demais comprovantes Curso/Experiência 

enviados juntamente com a inscrição não 

foram pontuadas por não serem da área ao 

cargo pleiteado. 

Leandro Batista Costa  
Agente de 
Segurança 

Socioeducativo 

Revisão da 
Desclassificação 

na análise de 
currículos 

Candidato desclassificado por ter enviado 
inscrição via correio; subitem 6.2 do PSS 
094/2013  in verbis: “c) Somente serão aceitas 
inscrições entregues pessoalmente ou por 
terceiros nos endereços supracitados. AS 
INSCRIÇÕES ENVIADAS VIA CORREIO SERÃO 
DESCONHECIDAS”. 

Lívia Mendes Viana 
Laguna 

Agente de 
Segurança 

Socioeducativo 

Revisão da 
classificação na 

análise de 
currículos 

De acordo com critério de pontuação ao 

cargo de Agente de Segurança 

Socioeducativo: 

Experiência profissional na área: Tempo de 

serviço prestado no exercício de cargo, 

emprego ou função pública, nas áreas: 

adolescência, juventude, educação, social, 

cultural, esportiva, de lazer, de proteção da 



NOME DO 
CANDIDATO 

CARGO 
PLEITEADO 

MOTIVO DO 
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CRITÉRIOS DO 
IC-094/2013 

infância e juventude, em órgãos de entidades 

da Administração Pública Direta ou Indireta 

Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 

privada. na área de segurança pública e 

privada, 

Títulos e cursos na área: adolescência e 

juventude, área social, de educação, cultura, 

esporte, lazer, proteção dos direitos da 

infância e Juventude, Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, medidas socioeducativas, 

família e Oficinas. Resgate, brigadista e 

primeiros socorros e defesa pessoal. curso 

para Formação de Vigilantes: A (Básico) e 

Conclusão de cursos de formação nas Forças 

Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica), 

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, 

Polícia Civil e Guarda Municipal e Informática. 

- A documentação enviada dos comprovantes 

experiência/cursos/Graduação não foi 

pontuada por não serem da área ao cargo 

pleiteado.   

Reginei Dias Ramos 
Agente de 
Segurança 

Socioeducativo 

Revisão da 
classificação na 

análise de 
currículos 

“7.1 O candidato terá sua Ficha de Inscrição 
pontuada com base na documentação 
apresentada, constante no subitem 6.7, 
dentro do prazo, local e meio estipulados e de 
acordo com os critérios de pontuação 
descritos no Anexo E”. 
- Cursos: Curso de Formação de Vigilantes 

valendo 0,50 (zero vírgula cinquenta) pontos. 

Demais comprovantes Curso/Experiência 

enviados juntamente com a inscrição não 

foram pontuadas por não serem da área ao 

cargo pleiteado 

- Mantendo o mesmo com a nota 0,50 (zero 

vírgula cinquenta) pontos. 

Liliane Rodrigues de 
Souza  

Assistente 
Executivo de 

Defesa Social / 
Auxiliar 

Administrativo 

Revisão da 
classificação na 

análise de 
currículos 

“7.1 O candidato terá sua Ficha de Inscrição 
pontuada com base na documentação 
apresentada, constante no subitem 6.7, 
dentro do prazo, local e meio estipulados e de 
acordo com os critérios de pontuação 
descritos no Anexo E”. 
- Cursos: Senac -Auxiliar de Escritório Básico – 
valendo 0,50 (zero vírgula cinquenta) pontos. 
- Demais documentos não foram pontuados 
por não serem da área ao cargo pleiteado. 
“7.3 O candidato não poderá apresentar fora 
do período de inscrição, a documentação 
constante no subitem 6.7, para pontuação de 
sua Ficha de Inscrição e/ou para se classificar 
neste processo seletivo, salvo quando por 
omissão da administração”. 
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Leandro Pereira 
Oliveira 

Agente de 
Segurança 

Socioeducativo 

Revisão da 
classificação na 

análise de 
currículos 

“7.1 O candidato terá sua Ficha de Inscrição 
pontuada com base na documentação 
apresentada, constante no subitem 6.7, 
dentro do prazo, local e meio estipulados e de 
acordo com os critérios de pontuação 
descritos no Anexo E”. 
 
“7.3 O candidato não poderá apresentar fora 
do período de inscrição, a documentação 
constante no subitem 6.7, para pontuação de 
sua Ficha de Inscrição e/ou para se classificar 
neste processo seletivo, salvo quando por 
omissão da administração”. 

 

Publique-se. 

 

Belo Horizonte, 23 de maio de 2013. 
 
 

RENATA FERREIRA LELES DIAS 
Superintendente de Recursos Humanos 


