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EDITAL CCP Nº 077/2018  

 

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 dos Concursos Públicos para os cargos de Agente de Segurança 

Penitenciária de Classe I (sexo masculino e sexo feminino), regidos pelos Editais CCP nºs 057 e 

058/2017, publicados em 17/05/2017, retificados em 26/05/2017: 

 

I. RETIFICA o questionário para Comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida 

pública e na vida privada e investigação social, divulgado por meio do Edital CCP nº 074/2018, 

publicado em 14/04/2018, na parte referente a Residência Anterior 01 e 02, para declarar que: 

 

Onde se lê: Reside desde qual data 

Leia-se: Período 

 

 O questionário retificado para comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida 

pública e na vida privada e investigação social - ANEXO VII, está disponível no endereço eletrônico 

da Empresa MSCONCURSOS (www.msconcursos.com.br), aba “ANEXOS”.   

 

II. DIVULGA que o Anexo IX não será publicado. O mesmo será fornecido ao (à) 

candidato(a) pela MS Concursos no momento da comprovação.  

 

No momento da comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na 

vida privada e investigação social, o(a) candidato(a) deverá apresentar os documentos na 

sequência estabelecida no item 9.4 (e seus subitens) dos Editais CCP nºs 057 e 058/2017, 

publicados em 17/05/2017, retificados em 26/05/2017  e, se for o caso, os documentos na 

sequência estabelecida no item 10 do mesmo Edital. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

desconhecimento, é expedido o presente Edital. 

 

São Paulo, 18 de abril de 2018. 

 

 

 

Daniela Marinho Nunes Borsetti 

Presidente da Comissão 


