
  

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

 
Edital CCP n° 005/2019 

 
 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). 

 

1 

 

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, referente à ETIENE SANTOS BOLSON, RG 43.964.191-3 SP – 
DIVULGA: 

1. o resultado da prova de aptidão psicológica realizada em 28.12.2018 (na cidade de São Paulo/SP), 
realizada por força de decisão judicial conforme constou do Edital nº 176/2018, publicado no DOE de 21.12.2018; 
e 

2. a convocação dessa candidata para a realização da comprovação de idoneidade e conduta ilibada 
na ida pública e na vida privada e investigação social. 
 

 
1. DO RESULTADO DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. 

I – A candidata foi considerada APTA na prova de aptidão psicológica. 
 
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 comprovação de idoneidade 
e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social, a candidata: ETIENE SANTOS 
BOLSON.  
II – A candidata deverá:  
a) preencher o questionário de comprovação de idoneidade e conduta ilibada, o qual está disponibilizado no 
endereço eletrônico da Empresa MSCONCURSOS (www.msconcursos.com.br).  
b) providenciar os documentos estabelecidos no item 9.4 do Edital CCP nº 057/2017 e seus subitens;  
c) apresentar-se no dia, horário e local estabelecidos no Edital de Convocação desta fase, portando o 
questionário preenchido e os documentos de que trata a alínea b.  
III – O questionário preenchido e a documentação comprobatória deverão ser entregues ao fiscal da sala de 
aplicação, em envelope A4 sem lacrar, identificado com o nome e número da inscrição da candidata.  
IV - Os documentos, da comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e 
investigação social, deverão ser entregues conforme segue:  
DATA: 24/02/2019.  
HORÁRIO DE FECHAMENTO DO PORTÃO: 9 horas.  
LOCAL: E. E. DRA. MARIA AUGUSTA SARAIVA. ENDEREÇO: Rua São Domingos, nº 185, Bairro Bela Vista, São 
Paulo, SP. 
 

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

 
São Paulo, SP, 18 de janeiro de 2019.                    

 
 

Daniela Marinho Nunes Borsetti 
Presidente da Comissão 

 

http://www.msconcursos.com.br/

