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A Diretora da Superintendência Central de Política de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições e 
considerando o item 5 do EDITAL SEPLAG/SEDS Nº. 03/2008, torna públicas as seguintes decisões: 

I – REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES no concurso público destinado a 
selecionar candidatos para o provimento de cargos da carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, 
Nível I – Grau A, do Grupo de Atividades de Defesa Social do quadro de pessoal da Secretaria de Estado 
de Defesa Social, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/seplag_seds_mg2008, no 
período entre 10 horas do dia 4 de agosto de 2008 e 23 horas e 59 minutos do dia 19 de agosto de 
2008, observado o horário oficial de Brasília/DF, com o pagamento da GRU Cobrança e a entrega ou o 
envio das cópias do CPF e dos laudos médicos a que se referem os subitens 3.2 e 5.4.9 do Edital 
SEPLAG/SEDS n.º 03/2008, de  20 de junho de 2008, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais, até o dia 20 de setembro de 2008. 

II - REABERTURA DO PERÍODO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO de pagamento da taxa 
de inscrição neste concurso público nos dias de 5 e 6 de agosto de 2008, das 9 horas às 17 horas, nos 
endereços a serem divulgados no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/seplag_seds_mg2008, na data provável de 1.º de agosto de 2008, 
conforme procedimentos descritos no edital de abertura, com o encaminhamento do SEDEX, até o dia 6 
de agosto de 2008, sendo que a relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 15 de 
agosto de 2008, no referido endereço eletrônico. 

III - RETIFICAÇÃO dos subitens 6.2 e 6.3 do referido edital, que passam a ter a redação a seguir 
especificada.: 

6.2 As provas objetivas de múltipla escolha terão a duração de 4 horas, incluído o tempo para 
preenchimento da folha de respostas, sendo de responsabilidade do candidato observar o horário 
estabelecido, e serão aplicadas no dia 21 de setembro de 2008, no turno da tarde. 
6.3 Os locais e o horário de realização das provas objetivas de múltipla escolha serão publicados no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/seplag_seds_mg2008, nas datas prováveis de 10 ou 11 de 
setembro de 2008. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu 
local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
IV- ABERTURA DE PRAZO para que os candidatos que não desejem mais participar do 

concurso em virtude da retificação da data de realização das provas solicitem devolução do valor da 
taxa de inscrição. A solicitação deverá ser feita por meio de requerimento, instruído com os dados 
bancários e cópia do CPF, em que conste o nome completo do candidato, sendo encaminhado, 
impreterivelmente, até o dia 11 de setembro de 2008, por fax, para o número (61) 3448 0110; por 
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, valendo a data de postagem, para a Central de 
Atendimento do CESPE/UnB – Concurso SEPLAG/MG (devolução de taxa), Campus Universitário 
Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa 
Postal 4488, CEP 70904-970; ou entregue na Central de Atendimento, localizada no referido endereço. 

As demais disposições editalícias permanecem inalteradas. 
  Belo Horizonte/MG, 31 de julho de 2008. 
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