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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE 

AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I (SEXO MASCULINO) 
(ref.EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS Nº 121/2014) 

 
 
 

EDITAL Nº 127/2014 
RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 121/2014 (DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES 

ESPECIAIS) PUBLICADO NO DOE DE 06.09.2014 
 
 
 

A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, constituída no Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária pela Resolução SAP nº 119, publicada no DOE 
de 16.07.2013 – que cuida do Concurso Público para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária 
de Classe I (sexo masculino), regido pelo Edital nº 121/2014 (Edital de Abertura de Inscrições e 
Instruções Especiais), publicado no DOE de 06.09.2014 – TORNA PÚBLICAS as decisões constantes 
a seguir: 

 

1) Dar  nova  redação  ao  item  3.9.5. do  Edital  nº  121/2014: 
 

“3.9.5. O candidato deverá, a partir das 10 horas de 09.10.2014, acessar o site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br), na página do respectivo Concurso, para verificar o resultado da solicitação 

pleiteada.” 

2) Dar  nova  redação  ao  item  9.14. do  Edital  nº  121/2014: 
 

“9.14. O candidato considerado “inapto” – se julgar necessário – poderá solicitar o 
procedimento denominado “entrevista devolutiva” para conhecimento das razões de sua 
“inaptidão”, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da publicação das listas  no  Diário  Oficial  
do Estado de São Paulo (DOE) – Poder Executivo – Seção I – Concursos), mediante 
requerimento específico, por meio de página web que será disponibilizada pelo site da 
Fundação Vunesp.” 
 

3) Dar  nova  redação  ao  Anexo VI  do  Edital  nº  121/2014: 
 

DATAS PREVISTAS EVENTOS 

15.09.2014 Início das inscrições 

15.09.2014 Início do período de solicitação de condições específicas para a realização da(s) prova(s) 

15.09.2014 e 16.09.2014 Período de solicitação de redução de taxa de inscrição (Lei nº 12.782, de 20.12.2007) 

17.09.2014 Envio da documentação relativa à solicitação de redução de taxa de inscrição 

09.10.2014 
Divulgação da lista dos candidatos que tiveram deferida e indeferida a solicitação de 
redução de taxa de inscrição 
(somente no site www.vunesp.com.br, a partir das 10 horas) 

09 a 13.10.2014 
Período de interposição de recurso referente ao indeferimento da solicitação de redução 
de taxa de inscrição 

22.10.2014 
Resultado de recursos relativos ao indeferimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição (somente no site www.vunesp.com.br, a partir das 10 horas) 

24.10.2014 
Término do período de solicitação de condições específicas para a realização da(s) 
prova(s) 

24.10.2014 Término das inscrições 

24.10.2014 
Envio da documentação relativa à solicitação de condições específicas para a realização 
da(s) prova(s) 

25.11.2014 
Divulgação da lista dos candidatos que tiveram deferida e indeferida a solicitação de 
condições específicas para a realização da(s) prova(s)

 

25 a 27.11.2014 
Período de interposição de recurso referente ao indeferimento da solicitação de condições 
específicas para a realização da(s) prova(s) 

05.12.2014 
Resultado de recursos relativos ao indeferimento de solicitação de condições específicas 
para a realização da(s) prova(s) 

A partir de 16.12.2014 Publicação do Edital de convocação para a realização da prova objetiva 

11.01.2015 Aplicação da prova objetiva 

12.01.2015 
Liberação do caderno de questões da prova objetiva 
(somente no site www.vunesp.com.br, a partir das 14 horas) 

13.01.2015 Publicação do Edital de divulgação do gabarito da prova objetiva 

----- As demais datas serão informadas oportunamente 
 

4)  Manter  todas  as demais disposições do Edital nº 121/2014 (de Abertura de Inscrições e 
Instruções Especiais) que não tenham sido expressamente revogados ou alterados. 
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, 
é expedido o presente Edital. 

 

Comissão de Concurso Público, aos 12 de setembro de 2014 


