
  
 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

 

Edital CCP n° 101/2017 
 

 AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I (SEXO FEMININO E MASCULINO )  
(ref. Editais de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais CCP nº 057 e 058/2017, publicados em 17.05.2017, 

retificados 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 dos Concursos Públicos para os cargos 

de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I (sexo feminino e sexo 

masculino), regidos pelos Editais CCP nºs 057 e 058/2017, publicados em 17/05/2017, 

retificados em 26/05/2017, DIVULGA a abertura de prazo para o candidato requerer 

correção do sexo informado na ficha cadastral do candidato.  

 

1. Considerando: 

- a quantidade de candidatos inscritos no concurso para o sexo oposto 

ao informado no cadastro; 

- que os candidatos inscritos no concurso para o sexo oposto ao 

informado no cadastro realizaram a Prova Objetiva; 

- que a Prova Objetiva de ambos os concursos foi realizada na mesma 

data e horário e continham idêntico teor; e  

- que os Editais de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais CCP N° 

057 e 58/2017, para os cargos de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I – sexo 

feminino e sexo masculino, respectivamente, contêm as mesmas normas no que diz 

respeito às inscrições e à Prova Objetiva.    

 

2. Fica estipulado o período de 23/08/2017 a 25/08/2017, para o (a) 

candidato (a) conferir se o sexo informado no seu cadastro está correto.  

 2.1. O (A) candidato (a) que constatar qualquer incorreção nestas 

informações, deverá, no prazo estabelecido no item 2, encaminhar pelo e-mail 

informarsexo@msconcursos.com.br, as informações abaixo:  

a) Nome completo; 
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b) CPF; 

c) Sexo; 

d) Concurso que quer concorrer (masculino ou feminino). 

 

3. O candidato que não solicitar a correção no prazo estabelecido no 

item 2, permanecerá no concurso para o qual se inscreveu e realizou a Prova Objetiva, 

não sendo possível requerer correção posterior. Entretanto, não realizará as provas 

subsequentes, ressalvadas os (as) candidatos (as) amparados (as) pelo Decreto nº 

55.588, de 17 de março de 2010 (capítulo 7 do Edital de Abertura de Inscrições). 

 

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

desconhecimento, é expedido o presente Edital. 

 

São Paulo, 21 de agosto de 2017. 

 

Daniela M N Borsetti 
Presidente da Comissão 


