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EDITAL N° 016/2007 

 
 

 A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, constituída junto ao Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária pela Resolução SAP nº 062/2007, publicada em 
24/04/2007, alterada pela Resolução SAP nº 150/2007, publicada em 05/09/2007, nos termos do disposto 
no Capítulo 6, do Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais nº 012/2007, publicado em 
1º/06/2007, que cuida do Concurso Público para a carreira de Agente de Segurança Penitenciária de 
Classe I (Sexo Masculino e Feminino), torna público o resultado da Prova Objetiva realizada em 12 de 
agosto de 2007. 
 De acordo com o previsto no Capítulo 7 do mencionado Edital, somente serão convocados para 
Prova de Aptidão Psicológica os candidatos habilitados na Prova Objetiva e classificados até a 14.000ª 
(décima quarta milésima) posição para o sexo masculino e até a 5.000 (quinta milésima) posição 
para o sexo feminino, obedecido o disposto no item 6.5., do Capítulo 6,  do  mesmo Edital.  Os demais 
candidatos serão eliminados do concurso público. 
 Os candidatos constantes nas relações dos habilitados e classificados entre as posições acima 
citadas, ficam convocados para que providenciem as certidões para Comprovação de Idoneidade e 
Conduta Ilibada na Vida Pública e na Vida Privada (vide Capítulo 8 do citado Edital), assim como os 
Títulos (vide Capítulo 9 do mesmo Edital), devendo acompanhar, a partir de 29/09/2007 a publicação no 
Diário Oficial do Estado, do Edital de Convocação, o qual conterá datas/horários/locais para a realização 
da Prova de Aptidão Psicológica, da Prova de Conduta Ilibada na Vida Pública e na Vida Privada e  da 
Prova de Títulos. 
 As listas de resultado da prova objetiva foram elaboradas na seguinte conformidade: 
  1) lista de candidatos habilitados, em ordem alfabética geral, para o cargo 001–ASP-sexo 
feminino; 
  2) lista de candidatos habilitados, em ordem alfabética geral, para o cargo 002–ASP–sexo 
masculino; 
  3) lista de candidatos inabilitados, em ordem de número de inscrição (cargo 001–ASP–
sexo feminino + cargo 002–ASP- sexo masculino); 
  4) lista de candidatos inabilitados que realizaram a prova condicionalmente (incluídos no 
dia da prova porque comprovaram o pagamento da taxa de inscrição), em ordem de número de 
documento (cargo 001–ASP–sexo feminino + cargo 002–ASP- sexo masculino); 
  5) lista de candidatos ausentes, em ordem de número de inscrição (cargo 001–ASP–sexo 
feminino + cargo 002–ASP- sexo masculino); e 
  6) lista de candidatos que tiveram a prova indeferida (não cumprimento do item 5.8., do 
Capítulo 5, do citado Edital). 
 A contar desta data, o candidato poderá apresentar, no prazo de 3 (três) dias úteis, pedido de 
revisão dos pontos atribuídos à Prova Objetiva, conforme previsto no Capítulo 12 do citado Edital de 
Abertura de Inscrições. 

 
 

CLIQUE AQUI PARA VER O RESULTADO DE SUA PROVA OBJETIVA 
 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente Edital. 
 
  Comissão de Concurso Público, aos 04 de setembro de 2007. 
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