DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Comissão de Concurso Público

Edital CCP n° 012/2020
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I (SEXO FEMININO)
(ref. Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais CCP nº 057, publicado em 17.05.2017, retificado em
26.05.2017).

A Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da Comissão Especial de Concurso
Público, instituída mediante a Resolução SAP nº 40, publicada no Diário Oficial do Estado de 26.02.2016, alterada
pela Resolução SAP nº 36, publicada no Diário Oficial do Estado de 30.03.2017, que cuida do Concurso Público
para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I (sexo feminino), regido pelo Edital CCP nº 057,
publicado em 17/05/2017, retificado em 26/05/2017, TORNA PÚBLICO o Resultado da Prova de Aptidão
Psicológica e Convocação para a realização da 4ª fase (Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada na Vida
Pública e na Vida Privada e Investigação Social) da candidata LUCIANA GARBUIO DE MORAES, em cumprimento à
obrigação de fazer (Processo nº 1018246-49.2018.8.26.0114), fixada na sentença que deferiu a tutela antecipada,
nos seguintes termos: "afastar a reprovação exclusivamente nos exames psicológicos e deferir a tutela de
urgência para determinar o prosseguimento da autora na fase posterior.”

1. DO RESULTADO DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA.
I - Nº DE INSCRIÇÃO NOME 98891
LUCIANA GARBUIO DE MORAES

SITUAÇÃO.
APTA

2. DA CONVOCAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE E CONDUTA ILIBADA NA VIDA PÚBLICA E NA VIDA
PRIVADA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
I - Fica convocada, nos termos do capítulo X do Edital CCP nº 057/2017, para a prova Comprovação de
Idoneidade e Conduta Ilibada na Vida Pública e na Vida Privada e Investigação Social, a candidata LUCIANA
GARBUIO DE MORAES.

II - A candidata deverá:
a) Comparecer em data, horário e local estabelecidos no Anexo I deste Edital;
b) Chegar ao local da prova com antecedência mínima de 15 (quinze) minutos do horário dos fechamentos
dos portões, não sendo admitido o ingresso da candidata, sob pretexto algum, após o fechamento deles.

III - Não haverá segunda chamada para entregar os documentos de comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social, seja qual for o motivo alegado para justificar o
atraso ou a ausência da candidata.

IV - A candidata será admitido no local para entregar os documentos de comprovação de idoneidade e
conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social, somente se estiver munido do original
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de um dos seguintes documentos oficiais, vigentes e com foto, de forma a permitir, com clareza, a sua
identificação: cédula de identidade (RG), carteira de trabalho e previdência social, carteira de órgão ou
conselho de classe, carteira nacional de habilitação, ou passaporte.

V - Para a comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social
– de caráter eliminatório –, a candidata convocada deverá apresentar ao fiscal da sala de aplicação:
a) O questionário de comprovação de idoneidade e conduta ilibada, (Anexo VII) disponível no endereço
eletrônico da Empresa MSCONCURSOS (www.msconcursos.com.br), preenchido e assinado;
b) Os documentos estabelecidos no item 9.4 e seus subitens, do Capítulo X do Edital CCP nº 057/2017;
c) Uma (1) foto, no tamanho 5x7 cm, datada, a partir de 05/06/2020 colada no questionário.

VI - O preenchimento desse Questionário é de inteira responsabilidade da candidata.

VII - A documentação comprobatória deverá ser entregue ao fiscal da sala de aplicação, em envelope A4 e
SEM LACRAR, identificado com o nome e número da inscrição da candidata.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o
presente Edital.
São Paulo, 17 de junho de 2020.

Christian Wolfmann
Comissão de Concurso Público

ANEXO I
DATA: 26/07/2020.
HORÁRIO DE FECHAMENTO DO PORTÃO: 9h.
ENDEREÇO: PRAÇA JÚLIO MESQUITA, Nº 69, SALA 01, SANTA EFIGÊNIA, SÃO PAULO-SP.
INSCRIÇÃO – NOME.
98891 - LUCIANA GARBUIO DE MORAES.
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