
  
 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
Departamento de Recursos Humanos 

Comissão de Concurso Público 
 
 

EDITAL N° 111/2009 
 

Análise  de  pedidos  de  revisão  ref.  Notas  da  Prova  Objetiva  e  de 
Convocação  para  a Prova  de  Aptidão  Psicológica 

(Concurso Público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I - sexo feminino e masculino) 
(ref. EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS Nº. 010/2009) 

 
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 e alterações posteriores, nos termos do disposto no Edital nº 010/2009 
(Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais),  publicado em 17/02/2009, retificado 
pelo Edital nº 040/2009, publicado em 31/03/2009, para os cargos de Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe I – sexo feminino (código 001)  e  de  Agente de Segurança 
Penitenciária de Classe I – sexo masculino (código 002): 
1. divulga  a  análise  de  pedido(s) de revisão relativo(s) às notas da Prova Objetiva divulgadas 

por meio do Edital nº 103/2009 que figurou no DOE.de 11.06.2009; e 
2. convoca  os  candidatos que  figuram  na  lauda  de convocação nominal constante da alínea “c” 

do item 2 deste Edital para a Prova de Aptidão Psicológica conforme datas fixadas no quadro-
resumo a seguir. 

QUADRO-RESUMO (em ordem cronológica de aplicação) 
CIDADES DE PROVA DATAS 
Andradina 18 e 19.07.2009 
Presidente Prudente 18 e 19.07.2009 
Bauru 25 e 26.07.2009 
São José do Rio Preto 26.07.2009 
Campinas 02.08.2009 
Ribeirão Preto 02.08.2009 
São Paulo 08, 09, 15 e 16.08.2009 

 
1. ANÁLISE DE PEDIDO(S) DE REVISÃO RELATIVO(S) ÀS NOTAS DA PROVA OBJETIVA. 
1.1. Da   análise  do(s)  pedido(s)  de  revisão  interposto(s)  pelo(s)  candidato(s)   relacionados 
no item  1.2.  deste  Edital,  após a nova conferência efetuada nas respectivas Folhas de 
Respostas, resta decidido que nada há a ser alterado nos resultados divulgados por meio 
do Edital nº 103/2009 que figurou no DOE.de 11.06.2009, ficando, em consequência, 
indeferidos tais pedidos. 
1.2. A  relação  do(s)  candidato(s)  que  protocolou(laram)  pedido(s)  de revisão  figura  em 
ordem alfabética geral,  contendo:  nome do candidato (NOME);  código do cargo (CARGO); 
número de inscrição (INSCRIÇÃO);  número de documento de identificação (DOCTO);  motivo do 
pedido de revisão (MOTIVO);  número do protocolo (PROT);  data do protocolo (DATA);  forma de 
envio (FORMA). 

NOME  CARGO INSCRIÇÃO DOCTO. MOTIVO PROT. DATA FORMA 
ADEMILSON APARECIDO CANTUARIA 002 02216272 43198296-X Quantidade de acertos 61404 16/06/09 Pessoalmente 
ADEMIR DA SILVA OLIVEIRA 002 02566214 32811240-9 Quantidade de acertos 61405 17/06/09 Pessoalmente 
ADEZILDA TORRES DE SOUZA 001 02523744 35853922-5 Quantidade de acertos 61322 15/06/09 Pessoalmente 
ADRIANO JANUARIO DE OLIVEIRA 002 02567156 25125542-6 Quantidade de acertos 61323 15/06/09 Pessoalmente 
ALEXANDRE DURVAL PRINCIPE 002 02104687 26207441-2 Quantidade de acertos 61406 17/06/09 Pessoalmente 
ANDREA HELENA MARIANO PAGLIARINI 001 02201577 25941154-1 Quantidade de acertos 61332 16/06/09 Pessoalmente 
ANDREIA SIMONE RAMALHO 001 02527642 306585789 Solicita revisão 61510 23/06/09 Pessoalmente 
CLAUDETE DA SILVA 001 02530708 23426454-8 Quantidade de acertos 61407 17/06/09 Pessoalmente 
CLAUDIO ROBERTO PEREIRA BARBOSA 002 02584301 18527880-2 Quantidade de acertos 61408 16/06/09 Pessoalmente 
CRISTINA DOS SANTOS TELES ANDRADE 001 02532158 24803125-9 Solicita revisão 61409 17/06/09 Pessoalmente 
DANIEL FERREIRA 002 02110253 19639138 Quantidade de acertos 61410 17/06/09 Pessoalmente 
DOUGLAS HENRIQUES DE CARVALHO 002 02590719 20592473-6 Gabarito 61324 15/06/09 Pessoalmente 
DOUGLAS HENRIQUES DE CARVALHO 002 02590719 20592473-6 Gabarito 61325 15/06/09 Pessoalmente 
DOUGLAS HENRIQUES DE CARVALHO 002 02590719 20592473-6 Gabarito 61326 15/06/09 Pessoalmente 
DOUGLAS HENRIQUES DE CARVALHO 002 02590719 20592473-6 Gabarito 61327 15/06/09 Pessoalmente 
DOUGLAS HENRIQUES DE CARVALHO 002 02590719 20592473-6 Gabarito 61328 15/06/09 Pessoalmente 
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DOUGLAS MONTEIRO ILKIU 002 02738767 14925935 Quantidade de acertos 61411 17/06/09 Pessoalmente 
ELISEU JOSÉ DA SILVA 002 02595451 26837927-0 Soli. Folha Resp  e revisão 61333 16/06/09 Pessoalmente 
JORGE HENRIQUE BOGAS 002 02511967 33534929-8 Quantidade de acertos 61412 17/06/09 Procuração 
JOSE APARECIDO MOREIRA SILVA 002 02512130 18652018-9 Quantidade de acertos 61413 17/06/09 Procuração 
KEILA DIANE LIMA DE SOUSA 001 02436973 1565509 Quantidade de acertos 61414 17/06/09 Procuração 
MARCELO DE PAULA ALMEIDA 002 02626497 21448118-9 Gabarito 61329 15/06/09 Pessoalmente 
MARCELO DE SOUZA GRACIANO 002 02626535 27501128-8 Quantidade de acertos 61415 17/06/09 Pessoalmente 
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA 002 02280051 21348537-0 Quantidade de acertos 61416 17/06/09 Procuração 
MARCOS DE OLIVEIRA 002 02630249 18353638 Nº acertos + gabarito 61330 15/06/09 Pessoalmente 
PAULO CEZAR DONATO 002 02236192 3577125-5 Quantidade de acertos 61417 16/06/09 Pessoalmente 
PAULO SERGIO STORTI 002 02412683 17692137-0 Quantidade de acertos 61334 16/06/09 Pessoalmente 
ROBSON RUIZ 002 02645386 26633391-6 Quantidade de acertos 61331 15/06/09 Pessoalmente 
SERGIO RICARDO DA SILVA 002 02651203 19450194-2 Quantidade de acertos 61418 16/06/09 Pessoalmente 
SILVAN ALMEIDA ESTEVES FERNANDES 002 02485290 109660361 Quantidade de acertos 61419 17/06/09 Pessoalmente 
SILVIA MARINA PEDROSA 001 02560356 19266072-X Classif. Prévia/PNE 61335 16/06/09 Pessoalmente 
VANDO DE LIMA ROBERTO 002 02656370 32811753-5 Quantidade de acertos 61420 16/06/09 Pessoalmente 
VITOR HUGO MARTINS DE PAULA 002 02657058 36190643-2 Quantidade de acertos 61421 17/06/09 Pessoalmente 
WALDIR VENANÇONI JUNIOR 002 02756790 MG-12809097 Quantidade de acertos 61422 17/06/09 Procuração 

 
2. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA A PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. 
2.1. A alocação para a Prova de Aptidão Psicológica figura em ordem de cidade de aplicação, em 
ordem de cargo e  em ordem alfabética, obedecendo aos dispositivos constantes do Edital de 
Abertura, os quais seguem abaixo transcritos na íntegra, conforme disposto nos itens “a” e “b”, 
constantes a seguir: 
 
a) Capítulo 8: 
“8 – DA CONVOCAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA (para os cargos de Agente de 
Segurança Penitenciária de Classe I – sexo feminino e de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I – sexo 
masculino). 
 8.1. A convocação para a Prova de Aptidão Psicológica será publicada no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo (DOE) - Poder Executivo - Seção I – Concursos. 
 8.2. Somente serão convocados para a Prova de Aptidão Psicológica, obedecido o disposto no item 7.6.1. 
deste Edital: 

8.2.1. as candidatas habilitadas na Prova Objetiva e classificadas até a 5.000ª (quinta milésima) 
posição, do cargo de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I – sexo feminino; e 

8.2.2. os candidatos habilitados na Prova Objetiva e classificados até a 10.000ª (décima milésima) 
posição, do cargo de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I – sexo masculino). 

8.2.3. os candidatos que não lograrem a classificação previstas nos itens 8.2.1. e 8.2.2. deste Edital, 
serão eliminados do Concurso Público. 
 8.3. A Prova de Aptidão Psicológica será realizada nos seguintes municípios: 

  8.3.1. prova objetiva em Andradina – prova de aptidão psicológica em Andradina; 
  8.3.2. prova objetiva em Araçatuba – prova de aptidão psicológica em Andradina; 
  8.3.3. prova objetiva em Avaré – prova de aptidão psicológica em Bauru; 
  8.3.4. prova objetiva em Bauru – prova de aptidão psicológica em Bauru; 
  8.3.5. prova objetiva em Campinas – prova de aptidão psicológica em Campinas; 
  8.3.6. prova objetiva em Marília – prova de aptidão psicológica em Bauru; 
  8.3.7. prova objetiva em Presidente Prudente – prova de aptidão psicológica em Presidente Prudente; 
  8.3.8. prova objetiva em Ribeirão Preto – prova de aptidão psicológica em Ribeirão Preto; 
  8.3.9. prova objetiva em Santos – prova de aptidão psicológica em São Paulo; 
  8.3.10. prova objetiva em São José do Rio Preto – prova de aptidão psicológica em São José do Rio 

Preto; 
  8.3.11. prova objetiva em São Paulo – prova de aptidão psicológica em São Paulo; 
  8.3.12. prova objetiva em Sorocaba – prova de aptidão psicológica em São Paulo; e 
  8.3.13. prova objetiva em Taubaté – prova de aptidão psicológica em São Paulo. 

 8.4. A confirmação relativa à(s) data(s), ao(s) horário(s) e aos(s) local(is) da(s) prova(s) será feita 
oportunamente por meio de publicação do Edital de Convocação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) – 
Poder Executivo – Seção I – Concursos e de Cartão de Convocação que poderá ser enviado pelos Correios. 

 8.4.1. O envio do Cartão de Convocação tem caráter auxiliar na informação ao candidato, não sendo 
aceita a alegação do não recebimento como justificativa de ausência ou comparecimento em data(s) local(is) ou horários 
incorretos, uma vez que a comunicação oficial é aquela feita por meio de Edital(is)  de Convocação publicado(s) no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) – Poder Executivo – Seção I – Concursos. 
 8.5. O candidato que não receber o Cartão de Convocação até 3 (três) dias antes da(s) data(s) para a 
realização da prova poderá informar-se no site www.vunesp.com.br, ou, ainda, no Disque Vunesp, no telefone (0xx11) 
3874-6300, nos dias úteis, de segunda à sexta-feiras, das 8 às 20 horas. 
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 8.6. O candidato deverá chegar ao local da prova, constante do Edital de Convocação, com antecedência 
mínima de 50 (cinqüenta) minutos do horário estabelecido para o seu início, não sendo admitidos retardatários, sob 
pretexto algum. 

 8.6.1. Não será permitida a sua realização em município, data, local, horário ou turma diferentes do 
previsto no Edital de Convocação. 
 8.7. Somente  será  admitido  no  local  da  prova  o  candidato  que  estiver: 
  8.7.1. munido de um dos seguintes documentos de identificação em original, uma vez que nenhum 
documento ficará retido: 

  8.7.1.1. Cédula de Identidade (RG), com foto que permita a sua identificação; ou 
  8.7.1.2. Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, com foto que permita a sua identificação; 

ou 
  8.7.1.3. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), com foto que permita a sua 

identificação; ou 
  8.7.1.4. Certificado de Alistamento Militar, com foto que permita a sua identificação; ou 
  8.7.1.5. Carteira Nacional de Habilitação (expedida nos termos da Lei Federal n.º 9.503/97, 

com foto que permita a sua identificação e dentro do prazo de validade); ou 
  8.7.1.6. Passaporte, com foto que permita a sua identificação e dentro do prazo de validade; 

8.7.2. com caneta de tinta azul ou preta; 
8.7.3. com lápis preto nº. 2; e 
8.7.4. com borracha macia. 

8.8. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins: Boletim de Ocorrência, Protocolos, 
Certidão de Nascimento ou Casamento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação (emitida anteriormente à Lei nº. 
9.503/97 ou fora de sua validade), Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional de natureza pública ou privada. 

8.9. A Prova de Aptidão Psicológica, de caráter eliminatório, levará em conta as características especiais que o 
cargo exige e destinar-se-á a verificar a capacidade do candidato para utilizar as funções psicológicas necessárias ao 
desempenho do cargo, nas condições atuais oferecidas pela Secretaria da Administração Penitenciária. 

8.9.1. Essa verificação dar-se á por meio de instrumental competente, consoante a legislação em vigor, 
a fim de constatar a existência de fatores considerados imprescindíveis ao bom desempenho das atribuições do cargo. 

8.9.2. A Prova de Aptidão Psicológica, de caráter eliminatório, será composta por métodos e técnicas de 
avaliação psicológica de aplicação coletiva e visa avaliar o perfil psicológico do candidato. 
 8.10. O perfil psicológico é constituído por um rol de características de personalidade e inteligência que 
permitam ao indivíduo adaptar-se e apresentar desempenho positivo enquanto ocupante do cargo de Agente de 
Segurança Penitenciária de Classe I. 

 8.10.1. O rol de características a serem verificadas consta do Anexo II deste Edital. Desse modo, a 
inaptidão nessa etapa não pressupõe a existência de transtornos mentais. 
 8.11. A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada por profissionais da área de Psicologia, identificados pelo 
número de suas inscrições no Conselho Regional de Psicologia. 
 8.12. Da Prova de Aptidão Psicológica resultará conceito “APTO” ou “INAPTO”. 

  8.12.1. O conceito “APTO”, significa que o candidato apresentou, neste Concurso Público, o perfil 
psicológico compatível para realizar as atribuições do cargo. 

  8.12.2. O conceito “INAPTO”, significa que o candidato não apresentou, neste Concurso Público, o 
perfil psicológico compatível para realizar as atribuições do cargo. 

  8.12.3. A “INAPTIDÃO” na Prova de Aptidão Psicológica pressupõe, tão-somente, a inadequação do 
candidato ao perfil psicológico exigido para o desempenho do cargo, em nada interferindo no que diz respeito ao 
prosseguimento normal do seu exercício profissional. 
 8.13. A relação dos candidatos considerados “APTOS” e “INAPTOS” será publicada  no  Diário  Oficial  do 
Estado  de  São Paulo (DOE) – Poder Executivo – Seção I – Concursos. 
 8.14. O candidato considerado “INAPTO” será excluído do Concurso. 

  8.14.1. O candidato “INAPTO” não será submetido a novo exame ou prova dentro do presente 
Concurso. 
 8.15. É vedado ao candidato ausentar-se momentaneamente da sala de teste sem o acompanhamento do 
fiscal. 
 8.16. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da avaliação sem autorização expressa do responsável pela 
aplicação. 
 8.17. O não comparecimento do candidato para esta avaliação caracterizará desistência do candidato e, 
conseqüentemente, em eliminação do Concurso.” 
 
b) Anexo II: 
“ANEXO II 
PERFIL PSICOLÓGICO 
(cargos de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I – sexo feminino e de Agente de Segurança Penitenciária de 
Classe I – sexo masculino) 
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Na Prova de Aptidão Psicológica serão verificadas características do candidato, com relação a: 
- bom relacionamento interpessoal e controle emocional; 
- boa resistência à fadiga psicofísica; 
- controlado nível de ansiedade; 
- bom domínio psicomotor; 
- adequada capacidade de improvisação; 
- controlada agressividade e adequadamente canalizada; 
- bom nível de atenção e concentração; 
- adequada impulsividade; 
- ausência de sinais fóbicos e desrítmicos; 
- elevada flexibilidade de conduta; 
- boa criatividade e elevada disposição para o trabalho; 
- elevado grau de iniciativa e decisão (autonomia);e 
- excelente receptividade e capacidade de assimilação.” 
 
c) lauda de convocação nominal (em ordem de cidade de aplicação): 
 

 
Para obter informação sobre data, horário, local e turma da 

Prova de Aptidão Psicológica, 
consulte neste mesmo link, em “Locais de Prova” 

 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, não podendo ser 
alegada qualquer espécie de desconhecimento. 

 
 

Comissão de Concurso Público, aos 07 de julho de 2009. 

http://www.vunesp.com.br/index.php?p=Y29uY3Vyc29zL2NvbmN1cnNvLnBocD9pZF9jb25jdXJzbz02MjEmY29kaWdvPXNlYXAwODAyJmxvY2FscHJvdmE9cyZhbm89&PHPSESSID=t1t7eh15bhneulscas6l8jkc40
http://www.vunesp.com.br/index.php?p=Y29uY3Vyc29zL2NvbmN1cnNvLnBocD9pZF9jb25jdXJzbz02MjEmY29kaWdvPXNlYXAwODAyJmxvY2FscHJvdmE9cyZhbm89&PHPSESSID=t1t7eh15bhneulscas6l8jkc40
http://www.vunesp.com.br/index.php?p=Y29uY3Vyc29zL2NvbmN1cnNvLnBocD9pZF9jb25jdXJzbz02MjEmY29kaWdvPXNlYXAwODAyJmxvY2FscHJvdmE9cyZhbm89&PHPSESSID=t1t7eh15bhneulscas6l8jkc40
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