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LEI Nº 10.719, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre a Revisão do Plano Plu-
rianual 2016-2019, instituído pela Lei 
nº 10.375, de 16 de dezembro de 2015, 
e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,

 Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia 
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º  Fica aprovada a Revisão do Plano Plurianual 2016-
2019 para o exercício 2018, em conformidade com a Lei nº 10.375, 
de 16 de dezembro de 2015.

 Parágrafo único.  A Revisão do Plano Plurianual 2016-2019 
decorre dos ajustes necessários face às mudanças gradativas nos ce-
nários social, econômico, político e financeiro do Estado, do aprimo-
ramento do processo de elaboração, implementação, monitoramento 
e avaliação dos Programas de Governo e da adequação das situações 
não previstas no Plano.

 Art. 2º  A Revisão baseada no art. 13 da Lei nº 10.375, de 16 
de dezembro de 2015, apresenta para o exercício de 2018 os Anexos 
integrantes desta Lei:

 I - Anexo I - Programas incluídos;

 II - Anexo II - Programas excluídos;

 III - Anexo III - Programas alterados.

 § 1º  A Lei nº 10.375, de 16 de dezembro de 2015, considera 
alteração de programa:

 I - modificação nos atributos da denominação, do objetivo 
ou do público-alvo do programa;

 II - a inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

 III - alteração nos atributos do título, do produto e da unidade 
de medida das ações orçamentárias.

 Art. 3º  Fica o Poder Executivo autorizado, por meio da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, com base nesta 
Lei, a atualizar o Plano Plurianual 2016-2019, exercício 2018.

 Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conheci-
mento e a execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a 
façam cumprir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo 
Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e 
correr.

 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 22 DE NOVEMBRO DE 2017, 196º DA 
INDEPENDÊNCIA E 129º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

ANEXOS  DA LEI Nº 10.719 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2017
REVISÃO DO PLANOPLURIANUAL 2016-2019

EXERCÍCIO 2018

ANEXO I – PROGRAMAS INCLUÍDOS

Programa: 0348 - Gestão da Política da Comunicação Social e Assuntos Políticos Tipo: Gestão de Políticas Públicas 

Diagnóstico do Problema:Com a incorporação da Secretaria de Estado de Assuntos Políticos e Federativos à Secretaria de Estado da Comunicação Social em conformidade com 
o art. 10, da Lei nº 10.416 de 10 de março de 2016 passa a ser denominada de Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos. Para tanto, por mandamento legal 
será necessário adequar a programação das ações governamentais para a nova instituição, desta forma, serão excluídas do Programa 0317 - Gestão Governamental, da Casa Civil, 
e incluída ao Programa de Gestão da Política da Comunicação Social e Assuntos Políticos dos órgãos incorporados.

Origem dos Recursos: Tesouro do Estado do Maranhão

Objetivo do Programa: Coordenar e integrar as ações de governo, na articulação político institucional com as outras esferas de governo, bem como promover a divulgação das 
ações de governo, visando a manutenção de um fluxo permanente de informação à sociedade.

Público Alvo:Órgãos e entidades da administração estadual direta e indireta, gestão municipal, câmara municipal e instituição do terceiro setor.

Valor Total do Programa:R$ 123.934.000,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos
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AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade Orça-
mentária Código Título – Produto – Unidade de 

Medida – Regionalização Finalidade
2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A SECAP

4627

Assessoria de Comunicação. Assessorar o Governo do Estado com 
serviços que incluem a produção de 
reportagem, o relacionamento com a im-
prensa, a consultoria em comunicação, o 
contato e distribuição de conteúdo para 
os meios de comunicação.

1 8.000.000,00 1 8.000.000,00
Evento realizado

Unidade

0001 No Estado do Maranhão

4450

Gestão do Programa Agregar as despesas que comprovada-
mente contribuem para o objetivo do 
programa, mas não são passíveis de 
apropriação direta nas demais ações 
associadas.

0 23.967.000,00 0 23.967.000,00
Medido pela Despesa

Unidade

0001 No Estado do Maranhão

A SECAP

2177

Divulgação das Ações Governamentais

Divulgar o Estado do Maranhão dentro 
de suas atribuições. 70 20.000.000,00 70 20.000.000,00Evento divulgado

Unidade
0001 No Estado do Maranhão

4547

Realização e Promoção de Eventos Fomentar a divulgação do Estado do 
Maranhão, garantindo visibilidade, por 
meio da comunicação e planejamento es-
tratégico de eventos do governo ou com 
o seu apoio para a inserção em mídias.

1 6.000.000,00 1 6.000.000,00
Evento realizado

Unidade

0001 No Estado do Maranhão

4548

Publicidade de Atos Legais
Publicar os avisos de licitação, atas, 
balanços, comunicados e outros atos 
dos órgãos da Administração Estadual 
Direta e Indireta.

1

4.000.000,00 1 4.000.000,00
Atos publicados

Unidades

0001 No Estado do Maranhão

4671

Comunicação Online
Divulgar ações do governo através 
de um canal direto e especifico para 
população.

1 0 1 531.864,00
Rede de informações ampliada

Unidade

0001 No Estado do Maranhão

 
A

SECAP 4549

Publicidade de Utilidade Pública Informar, orientar, avisar e prevenir a 
população ou segmento da população 
sobre a adoção de comportamentos 
que lhe tragam benefícios sociais reais, 
visando também alertar sobre possíveis 
danos e prejuízos que venham a ser 
ocasionados por motivo de doenças, 
epidemias, acidentes, catástrofes, em 
caso de urgente necessidade pública e 
que causem riscos à vida.

1 0 1 354.309,00

Campanha realizada

Unidade

0001 No Estado do Maranhão

ANEXO I – PROGRAMAS INCLUÍDOS

Programa: 0602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor Tipo: Finalístico

Diagnóstico do Problema:A Medida Provisória nº 229, de 2 de fevereiro de 2017, define em seu art. 3º a incorporação do Viva Cidadão a estrutura do Instituto de Defesa do Con-
sumidor do Estado do Maranhão - PROCON/MA que passa a se denominar Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON/MA, 
portanto, para cumprimento da referida Medida Provisória, o programa incluído, “Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor”, será constituído pelas ações dos 
programas 0541 - Garantia do Direito do Consumidor, 0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e do Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor.

Origem dos Recursos: Tesouro do Estado
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Objetivo do Programa: Garantir os direitos inerentes à cidadania, por meio de sua promoção e defesa, quando alanceados.

Público Alvo: Cidadão e Consumidor

Valor Total do Programa:R$75.456.404,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

AÇÕES DO PROGRAMA
 Em, R$ 1,00

Tipo Unidade Orça-
mentária Código Título – Produto – Unidade de 

Medida – Regionalização Finalidade 2018 2019
Meta R$ Meta R$ 

A

PROCON/MA

4844

Atendimento ao Cidadão. Garantir atendimento com eficiência, 
promovendo a cidadania, por meio da 
informação e emissão de documentos, 
e a defesa de direitos, mormente dos 
consumidores que foram vítimas de 
violação.

3.480.401 19.128.404,00 3.552.571 19.128.404,00Cidadão Atendido

Unidade
0001 No Estado do Maranhão

4466

Gestão da Fiscalização, Estudos 
e Pesquisas do Código de Defesa 
do Consumidor. Garantir o cumprimento do código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no que 
diz respeito à fiscalização das relações 
fornecedor/consumidor.

1.660 155.000,00 1.750 155.000,00
Fiscalização Realizada

Unidade
0001 No Estado do Maranhão

P 3240

Expansão das Unidades de Aten-
dimento ao Cidadão.

Promover a ampliação do acesso do 
cidadão a serviços essenciais para a 
garantia da cidadania, direitos huma-
nos e participação popular.

3 360.000,00 5 360.000,00
Serviços Implantados e/ou Am-
pliados

Unidade

0001 No Estado do Maranhão

A

PROCON/MA 4450

Gestão do Programa Agregar as despesas que comprova-
damente contribuem para o objetivo 
do programa, mas não são passíveis 
de apropriação direta nas demais 
ações associadas.

0 17.234.798,00 0 17.234.798,00
Medido pela Despesa
Unidade
0001 No Estado do Maranhão

FDPC

4450

Gestão do Programa Agregar as despesas que comprova-
damente contribuem para o objetivo 
do programa, mas não são passíveis 
de apropriação direta nas demais 
ações associadas.

0 250.000,00 0 250.000,00
Medido pela Despesa
Unidade
0001 No Estado do Maranhão

4466

Gestão da Fiscalização, Estudos 
e Pesquisas do Código de Defesa 
do Consumidor. Garantir o cumprimento do código de 

Defesa do Consumidor - CDC, no que 
diz respeito à fiscalização das relações 
fornecedor/consumidor.

2800 300.000,00 2800 300.000,00
Fiscalização Realizada
Unidade
0001 No Estado do Maranhão

4465 Atendimento ao Consumidor

Atender os Consumidores que foram 
vítimas de violação contra os seus 
direitos de acordo com o disposto no 
Código do Direito do Consumidor - 
CDC, assim como garantir o direito de 
exigir dos órgãos públicos competen-
tes, providência contra ilegalidade ou 
abuso de poder que tenha sofrido, de 
acordo com o Art. 5º, inciso XXXIV da 
Constituição Federal.

4000 300.000 4000 300.000
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Programa: 0601 Mais Proteção e Defesa Civil Tipo: Finalístico

Diagnóstico do Problema: Alta frequência de calamidades públicas ocasionadas por enchentes e secas em 30% dos municípios maranhenses bem como baixa capacidade de 
atendimentos a vítimas de acidentes.

Origem dos Recursos: Tesouro estadual e arrecadação própria.
Objetivo do Programa: Viabilizar o resgate de pessoas, bens e animais em caso de calamidade pública e acidentes eventuais, reduzir danos humanos, materiais e ambientais 
em caso de calamidade pública e acidentes.
Público Alvo: Pessoas e animais vítimas de calamidade pública e acidentes

Valor Total do Programa: R$ 394.636.000,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Segurança Pública

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade Or-
çamentária

Códi-
go

Título – Produto – Unidade de
Medida – Regionalização Finalidade

2018 2019
Meta R$ Meta R$ 

A BOMBEIROS 4152

Ações para o Cumprimento do Código 
de Segurança Contra Incêndio e Pânico. Atuar preventivamente para que sejam 

cumpridas normas técnicas contra incêndio 
e pânico, pelos proprietários das edificações 
e locais de reunião de público.

9100 4.200.000 9800 4.200.000Edificação Vistoriada

Unidade

0001 - No Estado do Maranhão

A BOMBEIROS

4247

Resgate e Salvamento
Resgatar e salvar pessoas acometidas de 
afogamentos e acidentadas em vias públicas, 
residências e locais de trabalho.

8400 4.740.000,00 9800 4.740.000,00
Pessoa atendida 

Unidade

0001 No Estado do Maranhão

4837

Prevenção de Risco

Identificar e mapear as áreas de riscos de 
desastres para ações estruturais de prevenção. 3000 105.000,00 4000 105.000,00

Área prevenida 

Unidade

0001 No Estado do Maranhão

4838

Atendimento às Vítimas de Desastres Identificar as ocorrências de desastres, nas 
áreas urbanas e rurais do Estado do Maranhão  
e desenvolvimento deatividades com objetivo 
do restabelecimento da normalidade e segu-
rança das pessoas atingidas.

2000 105.000,00 3000 105.000,00
Pessoa assistida

Unidade

0001 No Estado do Maranhão

4839

Prevenção e Combate a Incêndio
Desenvolver ações de prevenção e combate 
a incêndios em suas diversas modalidades 4000 620.000,00 5000 620.000,00Pessoa assistida

Unidade

4450

Gestão do Programa
Agregar as despesas que comprovada-
mente contribuem para o objetivo do 
programa, mas não são passíveis de 
apropriação direta nas demais ações 
associadas.

0 187.548.000,00 0 187.548.000,00
Medido pela despesa
Unidade

0001 No Estado do Maranhão

ANEXO I – PROGRAMAS INCLUÍDOS

Programa: 0349 Gestão de Políticas Governamentais Tipo: Gestão de Políticas Públicas

Diagnóstico do Problema: A Secretaria de Estado de Governo foi criada pela Lei nº 10.416, de 10 de março de 2016, o art. 3º, da Lei nº 10.461, de 23 de maio de 2016, transfere a Secretaria Adjunta 
de Tecnologia da Informação, até então, vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, para o órgão criado pela lei supracitada.

Origem dos Recursos: Tesouro do Estado do Maranhão
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Objetivo do Programa: Coordenar os atos de gestão dos negócios públicos, os programas e projetos estratégicos bem como avaliar e monitorar os compromissos de governo.

Público Alvo: Órgãos e entidades da administração federal, estadual e municipal, direta e indireta.

Valor Total do Programa: R$ 139.726.000,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Governo

AÇÕES DO PROGRAMA                                 Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de Medida – 

Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

P SEGOV 3208

Modernização e Am-
pliação dos Serviços da 
Rede de Tecnologia da 
Informação e Comuni-
cação.

Promover a implan-
tação da Infovia no 
Âmbito Governa-
mental em todo ter-
ritório maranhense 
visando a melhoria 
dos serviços de tec-
nologia da informa-
ção e comunicação 
para a sociedade e 
segmentos produ-
tivos.

0 0 0 212.725,00Fibra optica implantada

km

0001 No Estado do Ma-
ranhão

P

SEGOV

3238

Desenvolvimento do 
Sistema Estadual de 
Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação.

Executar projetos de 
ampliação e inova-
ção do sistema de 
tecnologia da infor-
mação e comunica-
ção do Estado.

1 300.000,00 1 300.000,00Sistema desenvolvido

Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

A

4366

Gestão do Sistema de 
Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação. Gerenciar o sistema 

estadual de tecnolo-
gia da informação e 
comunicação.

1 38.362.976,00 1 38.362.976,00Sistema gerenciado

Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

4450

Gestão do Programa Agregar as despesas 
que comprovada-
mente contribuem 
para o objetivo do 
programa, mas não 
são passíveis  de 
apropriação direta 
nas demais ações 
associadas.

0 31.140.024,00 0 38.362.976,00

Medido pela Despesa

Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

P 3266

Desenvolvimento de 
Parcerias Público-Pri-
vadas.

Desenvolver Infra-
estrutura necessária 
ao Desenvolvimento 
Social e Econômico 
do Estado do Mara-
nhão.

2 60.000,00 2 60.000,00Parceria Consolidada

Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão
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ANEXO II – PROGRAMAS EXCLUIDOS

PROGRAMA:     0320 – Gestão da Política de C, T & I, Ensino Superior e Desenvolvimento 
Tecnológico Tipo: Gestão da Política

Justificativa: A exclusão do Programa dar-se-á, devido à necessidade de remanejamento de suas ações para o Programa: 0584 
– Mais Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior.  As atividades/projetos desenvolvidas na Ação 4007- Promoção de 
Eventos Científicos e Tecnológicos contribuirão de forma mais clara para o alcance dos objetivos deste Programa (0584). En-
quanto a Ação 4612 – Gerenciamento e Monitoramento de Programas, sugere-se sua substituição pela Ação 4450 – Gestão do 
Programa, cuja finalidade é mais abrangente, contemplando assim, os atributos da ação a ser substituída. No entendimento 
da SECTI, estas alterações contribuirão de forma significativa para um melhor acompanhamento das metas e das diretrizes de 
governo associadas.

Objetivo do Programa: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas 
na área de ciência e tecnologia, ensino superior e desenvolvimento tecnológico.

Público Alvo: Sociedade

Valor Total do Programa:R$ 0,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação.

AÇÕES DO PROGRAMA                                          Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de 

Medida – Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A SECTI

4612

Gerenciamento e Mo-
nitoramento de Progra-
mas.

Promover mecanismos 
de gestão e avaliação de 
resultados das atividades 
dos programas previstos 
para execução pelo sistema 
estadual de ciência, tecno-
logia e ensino superior.

0 5.000,00 0 5.000,00Programas Monitorados

Unidade

0219 No Município de 
São Luís

4007

Promoção de Eventos 
Científicos e Tecnoló-
gicos

Contribuir para o desen-
volvimento tecnológico 
do Estado em CT&I e cola-
borando para melhoria da 
educação cientifico- tecno-
lógica e de inovação

1 5.000,00 1 5.000,00Evento realizado

Unidade
0219 No Município de 
São Luís

Programa: 0541 - Garantia do Direito do Consumidor Tipo: Finalístico 

Justificativa: A exclusão do programa e suas respectivas ações ocorrem pela necessidade de adequação da programação do 
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON/MA, alterado pela Medida 
Provisória nº 229, de 2 de fevereiro de 2017.

Objetivo do Programa:Garantir a defesa dos consumidores, zelando por seus direitos na relação de consumo e informando-os 
de seus deveres.

Público Alvo:Consumidores no Estado do Maranhão.

Valor Total do Programa: R$ 0,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
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AÇÕES DO PROGRAMA                                        Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária

Códi-
go

Título – Produto –  
Unidade de  Medida – 

Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A PROCON/
MA

4466

Gestão da Fiscalização, 
Estudos e Pesquisas do 
Código de Defesa do 
Consumidor.

Garantir o cumpri-
mento do código de 
Defesa do Consumi-
dor - CDC, no que 
diz respeito à fisca-
lização das relações 
fornecedor/consu-
midor.

1.660 196.000,00 1.750 196.000,00Fiscalização Realizada

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

4450

Gestão do Programa. Agregar as despesas 
que comprovada-
mente contribuem 
para o objetivo do 
programa, mas não 
são passíveis  de 
apropriação direta 
nas demais ações as-
sociadas.

0 19.189.844,00 0 19.189.844,00

Medido pela Despesa

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

A FDPC

4450

Gestão do Programa Agregar as despesas 
que comprovada-
mente contribuem 
para o objetivo do 
programa, mas não 
são passíveis  de 
apropriação direta 
nas demais ações as-
sociadas.

0 16.790.264,00 0 16.790.264,00

Medido pela Despesa

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

4466

Gestão da Fiscalização, 
Estudos e Pesquisas do 
Código de Defesa do 
Consumidor.

Garantir o cumpri-
mento do código de 
Defesa do Consumi-
dor - CDC, no que 
diz respeito à fisca-
lização das relações 
fornecedor/consu-
midor.

2800 300.000,00 2800 300.000,00Fiscalização Realizada

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

4465 Atendimento ao Con-
sumidor

Atender os Consu-
midores que foram 
vítimas de violação 
contra os seus direi-
tos de acordo com 
o disposto no Có-
digo do Direito do 
Consumidor - CDC, 
assim como garantir 
o direito de exigir 
dos órgãos públicos 
competentes, pro-
vidência contra ile-
galidade ou abuso 
de poder que tenha 
sofrido, de acordo 
com o Art. 5º, inciso 
XXXIV da Constitui-
ção Federal.

4000 300.000,00 4000 300.000,00



D.O. PODER EXECUTIVO                                        QUINTA-FEIRA , 23 - NOVEmbRO - 2017 9

SUPLEMENTO

 

ANEXO III 
PROGRAMAS ALTERADOS 

 

ANEXO III – PROGRAMAS ALTERADOS

Programa: 0317 - Gestão Governamental Tipo: Gestão de Políticas Públicas

Justificativa: Com a criação da Secretaria de Governo, as atividades inerentes ao monitoramento e avaliação dos compromissos 
de governo ficaram a cargo da nova secretaria.

Objeto de Alteração: exclusão da Ação 4693 - Coordenação e Monitoramento dos Programas e Ações Governamentais

Objetivo do Programa: Assistir direta e imediatamente o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições.

Público Alvo: Órgãos e entidades da Administração Federal, Estadual e Municipal, direta e indireta.

Valor Total do Programa: R$ 0,00

Órgão Responsável: Casa Civil

AÇÕES DO PROGRAMA 
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade
 Orçamentária Código Título – Produto – Unidade 

de Medida – Regionalização Finalidade
2018 2019

Meta R$ Meta R$

A CC 4693

Coordenação e Monitoramento 
dos Programas e Ações Gover-
namentais Monitorar, ava-

liar, coordenar e 
controlar ações e 
metas governa-
mentais.

22 0,00 23 0,00Monitoramento Realizado

Unidade

0219 No Município de São Luís

Programa: 0575 - Mais Vida no Trânsito Tipo: Finalístico

Justificativa: Visando dar cumprimento ao Programa sob a responsabilidade desta autarquia se fazem necessárias duas altera-
ções nas ações orçamentárias previstas no PPA 2016-2019, a primeira para adequação da finalidade a que se presta, excluindo-se 
a Ação 4607 e incluindo-se Ação denominada “Implementação do Código de Trânsito Brasileiro”, modificando o produto, a 
unidade de medida e a finalidade em relação à Ação a ser excluída. A segunda alteração necessária refere-se à inclusão da Ação 
denominada “Implantação e Operacionalização de Unidades de Fiscalização nas Rodovias Estaduais” que visa à implantação de 
postos de fiscalização nas Rodovias Estaduais, obrigação esta decorrente de Convênio firmado entre o Departamento Estadual 
de Trânsito e a Polícia Militar do Estado do Maranhão.

Objeto de Alteração: Exclusão de Ação: 4607 - Cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro Inclusão de Ação: 4834 - Im-
plementação do Código de Trânsito Brasileiro; 3265 - Implantação de Unidades de Fiscalização nas 
Rodovias Estaduais.

Objetivo do Programa: Reduzir os índices de acidentes de trânsito, aprimorando as políticas de educação para o trânsito, a 
fiscalização e o atendimento ao público.

Público Alvo: Pedestres e condutores de veículos.

Valor Total do Programa: R$ 26.360.000,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Segurança Pública
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AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de Medida– 

Regionalização
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A

DETRAN

4607

Cumprimento do Có-
digo de Trânsito Bra-
sileiro Transferências 

de recursos ar-
recadados de-
correntes do 
cumprimento 
do Código de 
Trânsito Bra-
sileiro – CTB.

0 0,00 0 0,00

Valores transferidos 
decorrentes do cumpri-
mento de obrigações 
legais
R$ Arrecadado
0001 - No Estado do 
Maranhão.

4834

Implementação do 
Código do Trânsito 
Brasileiro. Real izar  s i -

nalização nas 
vias urbanas 
de municípios 
conveniados.

300 8.000.000,00 300 8.000.000,00
Municípios Sinaliza-
dos
Unidade.

0001 - No Estado do 
Maranhão

P 3265

Implantação de Unida-
des de Fiscalização nas 
Rodovias Estaduais

I m p l a n t a r 
unidades ope-
racionais de 
fiscalização e 
policiamento 
nas rodovias 
estaduais.

2 5.180.000,00 2 5.180.000,00
Unidade Operacional 
Implantada

Unidade.
0001 - No Estado do 
Maranhão

Programa: 0120 - PORTO - Porta Facilitadora de Negócios Tipo: Finalístico 
Justificativa da alteração:Dada a diversidade em relação à natureza dos projetos no Plano de Investimentos do Porto, a mensu-
ração através de uma mesma Unidade de Medida não traduz essa diversidade em que se compõem as ações do Programa POR-
TO - Porta Facilitadora de Negócios: Ação 1688: Ampliação e Modernização do Porto e a Ação 4166: Aparelhamento Portuário.
Cada ação possui uma finalidade e o seu respectivo cumprimento se dá através da descrição da sua execução. Na Ação 1688 
entre as diversidades de execução temos: construção do berço do porto, alargamento de cais, dragagem de canal de navegação, 
sistema de combate a incêndio, implantação de rede sanitária, recuperação e urbanização de acessos rodoviários e vias de circu-
lação, entre outras atividades. Na Ação 4166, aquisição de equipamento de vistoria; balanças rodoviárias; estação maregráfica; 
boias de sinalização; equipamentos para as áreas administrativas e operacionais entre outras. 
Diante o exposto não se justifica a atual unidade de medida em metros quadrados e unidades aparelhadas, pois as medições 
tem como referência a execução financeira do investimento em relação ao total proposto para o exercício em valores absolutos, 
ou seja, a medição aponta para a meta a ser alcançada, portanto, a unidade de medida vem a ser o avanço em percentual.
Objeto de Alteração: Unidade de Medida da Ação 1688 - Ampliação e Modernização do Porto e da Ação 4166 – Aparelhamento 
Portuário

Objetivo do Programa: Expandir o volume de negócios mediante a ampliação e modernização da infraestrutura portuária.

Público Alvo: Exportadores e importadores
Valor Total do Programa: R$ 123.014.000,00
Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Indústria e Comércio

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de Medida 

– Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

EMAP

Ampliação e Moder-
nização do Porto.

Dotar o 
Porto do 
Itaqui de 
instalações 
portuárias 
amplas e 
modernas.

120.684 49.707.000,00 120.684 49.707.000,00
Área portuária am-
pliada
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P 1688

Avanço Percentual
Dotar o 
porto de 
equipa-
mentos 
modernos 
indispen-
sáveis ao 
desenvolvi-
mento das 
atividades 
portuárias.

0001 No Estado do 
Maranhão

A 4166

Aparelhamento Por-
tuário.

40 11.800.000,00 40 11.800.000,00
Diretoria aparelhada

Avanço Percentual

0001 No Estado do 
Maranhão

Programa: 0137 - Construção e Melhoria de Equipamentos Urbanos Tipo: Finalístico 

Justificativa da alteração: Em virtude do Projeto Travessia proporcionar mobilidade a deficientes físicos solicita-se a inclusão 
da ação cuja finalidade está contemplada no objetivo do programa.

Objeto de Alteração: Inclusão da Ação 3227 - Mobilidade Urbana

Objetivo do Programa: Dotar os Municípios de novos e melhores prédios e logradouros públicos, bem como pavimentar vias 
urbanas, visando proporcionar melhores condições de atendimento público e melhores condições de laser à população, bus-
cando, também, eliminar barreiras arquitetônicas e urbanísticas para o público portador de deficiências.

Público Alvo: População do Estado

Valor Total do Programa: R$ 8.855.000,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de  Medida 

– Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$

P MOB 3227

Mobilidade Urbana
Melhorar e expan-
dir a mobilidade 
urbana em todas 
as regiões do Esta-
do do Maranhão, 
visando propor-
cionar melhor qua-
lidade de vida a 
população.

178 4.427.500,00 196 4.427.500,00

Pessoa atendida

Unidade

Programa: 0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos Tipo: Finalístico 

Justificativa da alteração: Exclusão de ações para a adequação da programação do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão 
e Consumidor do Estado do Maranhão – PROCON/MA, alterado pela Medida Provisória nº 229, de 2 de fevereiro de 2017.

Objeto de Alteração: Exclusão das Ações 4763, 4450 e 3240

Objetivo do Programa: Promover cultura e educação em direitos humanos e garantir acesso a direitos e a participação popular

Público Alvo: Cidadãos e vítimas de violações dos direitos humanos

Valor Total do Programa: 0,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
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AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de  Medida

– Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A 

VIVACIDA-
DÃO

4763 

Garantia do Atendimento 
ao Cidadão Garantir ao cidadão aten-

dimento com celeridade 
promovendo os direitos 
humanos e participação 
popular.

0 0,00 0 0,00
Cidadão atendido
Unidade
0001 No Estado do Ma-
ranhão

4450

Gestão do Programa Agregar as despesas que 
comprovadamente contri-
buem para o objetivo do 
programa, mas não são 
passíveis de apropriação 
direta nas demais ações 
associadas.

0 0,00 0 0,00

Medido pela despesa
Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

P 3240

Expansão das Unida-
des de Atendimento ao 
Cidadão Promover a ampliação do 

acesso do cidadão a serviços 
essenciais para a garan-
tia da cidadania, direitos 
humanos e participação 
popular.

0 0,00 0 0,00
Serviços Implantados e/
ou Ampliados
Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

Programa: 0582 - Mais Produção e Abastecimento Tipo: Finalístico 

Justificativa da Alteração: O Fundo de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial do Estado do Maranhão – FDA, criado 
pela Lei nº 7.385 de 16 de junho d 1.999 e regulamentada pelo Decreto de nº 16.882 de 14 de julho de 1.999 e pelo Decreto de 
nº 24.670 de 24 de outubro de 2008, tem como finalidade apoiar e custear ações de fortalecimento econômico dos agricultores 
e produtores rurais. As receitas arrecadadas provenientes da comercialização de insumos agropecuários, prestadoras de ser-
viços agrícolas e de origem de estabelecimentos agroindustriais poderão fortalecer os elos de transformação, beneficiamento e 
comercialização das cadeias produtivas priorizadas pelo Sistema Estadual de Produção e Abastecimento – SEPAB.

Objeto de Alteração: Inclusão de Ação no Programa 0582 - Mais Produção e Abastecimento. 
Objetivo do Programa: Expandir a capacidade produtiva, das cadeias produtivas de arroz, feijão, milho, mandioca, mel, produtos 
hortifrutigranjeiros, leite, bovinos, caprinos, aves e suínos. Para tanto, serão observadas as necessidades e limites de absorção do 
produto, mediante implantação de novos projetos, ampliação dos existentes, relocalização, etc., de acordo com escalas econômicas 
compatíveis com a atividade nos Municípios que compõem o território dos Agropolos selecionados no Estado do Maranhão.
Público Alvo: Produtores Rurais, suas empresas, cooperativas e associações.
Valor Total do Programa:R$ 1.302.000,00
Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca – SAGRIMA.

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto –
 Unidade de Medida 

– Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A FDA 4840

Modernização dos 
processos de produ-
ção, agroindustriali-
zação e comerciali-
zação.

Apoiar ações de 
investimentos para 
todas as etapas do 
processo produtivo 
agropecuário, do 
processamento 
agroindustrial e da 
comercialização, 
que permitam o 
aumento de produ-
ção, produtividade, 
melhoria da quali-
dade dos produtos 
agropecuários e sua 
comercialização.

12 1.302.000,00 21 1.302.000,00
Produtor beneficiado

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão
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Programa: 0554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração 
Social Tipo: Finalístico 

Justificativa da alteração: Alterar a denominação dos produtos da Ação 4244 - Ressocialização de Apenados e da Ação 3107 - 
Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais, para melhor mensurá-las.

Objeto de Alteração: Alteração do Produto da Ação

Objetivo do Programa: Garantir o cumprimento da pena e reintegração social.

Público Alvo: Internos e egressos do Sistema Prisional Maranhense.

Valor Total do Programa:R$ 22.154.941,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Administração Penitenciária.

AÇÕES DO PROGRAMA 
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de Medida –

 Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A FUNPEN 4244 

Ressocialização de 
Apenados.

Oportunizar a rein-
tegração dos apena-
dos e egressos por 
meio de atividades 
assistenciais.

55 35.000,00 60 35.000,00
Apenados em proces-
so de ressocialização.

Unidade.

0032 Na Região da 
Ilha do Maranhão

A

SEAP

4244

Ressocialização de 
Apenados.

Oportunizar a rein-
tegração dos apena-
dos e egressos por 
meio de atividades 
assistenciais

3580 5.284.941,00 3600 5.284.941,00

Apenados em proces-
so de ressocialização.

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

P 3107

Implantação e 
Modernização das 
Estruturas Físicas das 
Unidades Prisionais.

Gerar maior quanti-
dade de vagas para 
o sistema prisional, 
propiciando redu-
ção da superlotação 
carcerária, melhor 
atendimento de suas 
necessidades, geran-
do segurança aos 
profissionais que 
atuam nas unidades 
prisionais e a efetiva 
gestão do sistema 
prisional do Estado.

16 16.835.000,00 16 16.835.000,00

Número de vagas 
criadas

Unidade

0001 Estado do Ma-
ranhão

Programa: 0317 - Gestão Governamental Tipo: Gestão de Políticas Públicas

Justificativa da alteração: A exclusão das ações deste programa tem como justificativa a adequação da programação da política 
institucional da Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos, em conformidade com art. 10, da Lei nº 10.416 
de 10 de março de 2016.
Objeto de Alteração: Exclusão das Ações 4627, 4450, 2177, 4547, 4548, 4671 e 4549
Objetivo do Programa: Assistir direta e imediatamente o Governador do Estado no desempenho de suas atribuições.
Público Alvo: Órgãos e entidades da administração federal, estadual e municipal, direta e indireta.
Valor Total do Programa:  0,00
Órgão Responsável: Casa Civil
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AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade
Orçamentária Código

Título – Produto 
 Unidade de Medida  

Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A

SECOM 4627

Assessoria de Comunicação. Assessorar o Governo 
do Estado com serviços 
que incluem a produ-
ção de reportagem, o 
relacionamento com a 
imprensa, a consulto-
ria em comunicação, o 
contato e distribuição de 
conteúdo para os meios 
de comunicação.

0 0,00 0 0,00

Evento realizado
Unidade

0001 No Estado do Maranhão

SEAP 4450

Gestão do Programa Agregar as despesas 
que comprovadamen-
te contribuem para o 
objetivo do programa, 
mas não são passíveis 
de apropriação direta nas 
demais ações do próprio 
programa, garantindo a 
especificação da despesa 
associando-a ao objetivo 
do programa.

0 0,00 0 0,00

Medido pela Despesa
Unidade

0001 No Estado do Maranhão

A SECOM

2177

Divulgação das Ações Gover-
namentais

Divulgar o estado do 
maranhão dentro de suas 
atribuições

0 0,00 0 0,00Evento divulgado
Unidade
0001 No Estado do Maranhão

4547

Realização e Promoção de 
Eventos Fomentar a divulgação 

do Estado do Maranhão, 
garantindo visibilidade, 
por meio da comunicação 
e planejamento estratégi-
co de eventos do governo 
ou com o seu apoio para a 
inserção em mídias.

0 0,00 0 0,00

Evento realizado

Unidade

0001 No Estado do Maranhão

4548

Publicidade de Atos Legais Publicar os avisos de 
licitação, atas, balanços, 
comunicados e outros 
atos dos órgãos da Ad-
ministração Estadual 
Direta e Indireta.

0 0,00 0 0,00
Atos publicados

Unidades

0001 No Estado do Maranhão

4671

Comunicação Online
Divulgar ações do gover-
no através de um canal 
direto e especifico para 
população.

0 0,00 0 0,00
Rede de informações am-
pliada
Unidade
0001 No Estado do Maranhão

4549

Publicidade de Utilidade Pública Informar, orientar, avisar 
e prevenir a população ou 
segmento da população 
sobre a adoção de compor-
tamentos que lhe tragam 
benefícios sociais reais, 
visando também alertar 
sobre possíveis danos e 
prejuízos que venham a 
ser ocasionados por motivo 
de doenças, epidemias, 
acidentes, catástrofes, em 
caso de urgente necessida-
de pública e que causem 
riscos à vida.

0 0,00 0 0,00

Campanha realizada

Unidade

0001 No Estado do Maranhão
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Programa: 0586 - Desenvolvimento Urbano e Regional Tipo: Finalístico

Justificativa da alteração: Exclusão de ação para o Programa 0588 - Minha Casa Meu Maranhão para adequação da sua real 
execução e inclusão de ação para atendimento de demanda proposta e aprovada na Escuta Territorial do Orçamento Participativo 
de 2017, bem como alterar as unidades de medidas objetivando melhorar a análise do acompanhamento da execução das ações.

Objeto de Alteração: Exclusão da Ação 4744 - Regularização Fundiária
Inclusão da Ação 4846 - Gerenciamento e Implantação de Equipamentos de Aproveitamento de Resíduo 
Sólido
Alteração da Unidade de Medida das Ações:

 3230 - Elaboração do Plano Diretor de Drenagem da Bacia do Mearim e do Bacanga e Implementação das 
Ações Estruturais e não Estruturais.
4751 - Saneamento Básico Rural
4752 - Saneamento Básico Urbano
4746 - Infraestrutura e Equipamentos Urbanos

Objetivo do Programa: Suprir o Estado e Municípios com políticas de desenvolvimento Urbano e Regional, apoiar na elabo-
ração dos planos e projetos setoriais de saneamento básico, urbanização e regularização fundiária e ofertar capacitação técnica 
e execução de obras.
Público Alvo: Estado e todos os Municípios

Valor Total do Programa:R$ 5.555.800,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto –
Unidade de Medida 

– Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A SECID

4744

Regularização Fun-
diária. Obter legaliza-

ção urbanística e 
jurídica de assenta-
mentos irregulares 
consolidados em 
áreas pertencentes 
aos Municípios, 
comunidades qui-
lombolas, ao Estado 
e União, além do 
apoio a Municípios 
que não possuem 
infraestrutura para 
garantir a regulari-
zação fundiária em 
seus territórios.

0 0,00 0 0,00

Títulos aptos para o 
registro imobiliário

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

4846

Gerenciamento e 
Implantação de 
Equipamentos de 
aproveitamento de 
Resíduo Sólido.

Implantar solução 
de gestão de resí-
duos consorciada 
entre os municí-
pios do Estado do 
Maranhão, garan-
tindo a viabilidade 
econômica e social 
do aproveitamento 
dos resíduos sólidos 
urbanos através de 
reciclagem, fabri-
cação de composto 
orgânico ou geração 
de energia elétrica.

20.000,00 20.000,00

Obra concluída

Percentual

0001 No Estado do 
Maranhão
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P

SECID

3230

Elaboração do Plano 
Diretor de Drenagem 
da Bacia do Mearim e 
do Bacanga e Imple-
mentação das Ações 
Estruturais e não Es-
truturais.

Elaborar o Plano Di-
retor de Drenagem da 
Bacia Hidrográfica do 
Mearim, do Bacanga e 
implementar as pro-
postas de ações estru-
turais e não estruturais

0 0,00 0 0,00

Planos elaborados

Percentual

0001 No Estado do 
Maranhão

A

4751

Saneamento Básico 
Rural

Promover  melho-
ria das condições de 
saúde e qualidade de 
vida da população por 
meio de ações integra-
das e articuladas de 
saneamento básico em 
aglomerados rurais.

25 10.000,00 26 10.000,00

Obra executada

Percentual da obra

0001 No Estado do 
Maranhão

4752

Saneamento Básico 
Urbano

Promover  melho-
ria das condições de 
saúde e qualidade de 
vida da população por 
meio de ações integra-
das e articuladas de 
saneamento básico em 
zona urbana.

25 355.300,00 26 355.300,00
Obra executada

Percentual da obra

0001 No Estado do 
Maranhão

4746

Infraestrutura e Equi-
pamentos Urbanos

Estruturar o espaço 
urbano com a imple-
mentação de obras de 
infraestrutura ou equi-
pamentos urbanos, 
além da elaboração 
de projetos executi-
vos para melhorar a 
qualidade de vida da 
população.

108 2.392.600,00 110 2.392.600,00

Obra executada

Percentual da obra

0001 No Estado do 
Maranhão

Programa: 0588 - Minha Casa Meu Maranhão Tipo: Finalístico

Justificativa da alteração: Inclusão de ação para adequação da programação do órgão, bem como garantir a realização de 
despesas de natureza administrativa que não podem ser apropriadas em ações finalísticas do programa, bem como alterar as 
unidades de medidas objetivando melhorar a análise do acompanhamento da execução das ações.

Objeto de Alteração: Inclusão:  Ação 4744 - Regularização Fundiária; Ação 4450 – Gestão do Programa.
Alteração da Unidade de Medida das Ações: 3235 - Habitação Rural; 3236 - Habitação Urbana

Objetivo do Programa: Melhoria da qualidade de vida e redução do déficit habitacional.
Público Alvo: População do Estado
Valor Total do Programa: R$ 24.877.140,00
Órgão Responsável: Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de  Medida 

 Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A SECID 4744

Regularização Fundiária Obter legalização ur-
banística e jurídica de 
assentamentos irre-
gulares consolidados 
em áreas 

208 740.150,00 212 740.150,00Títulos aptos para o re-
gistro imobiliário
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Unidade
0001 No Estado do 
Maranhão

pertencentes aos Mu-
nicípios, comunida-
des quilombolas, ao 
Estado e União, além 
do apoio a Municí-
pios que não possuem 
infraestrutura para 
garantir a regulariza-
ção fundiária em seus 
territórios.

4450

Gestão do Programa Agregar as despesas 
que comprovada-
mente contribuem 
para o objetivo do 
programa, mas não 
são passíveis de 
apropriação direta 
nas demais ações 
associadas.

0 493.470,00 0 493.470,00

Medido pela Despesa 

Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

P SECID

3235

Habitação Rural Melhorar a qualida-
de de vida e redução 
do déficit habitacio-
nal, disponibilizando 
moradias adequadas, 
urbanizando áreas 
rurais e implantando 
equipamentos sociais.

183 886.000,00 187 886.000,00

Unidade Habitacional 
adequada
Percentual da obra

0001 No Estado do Ma-
ranhão

3236

Habitação Urbana Melhorar a qualida-
de de vida e redução 
do déficit habitacio-
nal, disponibilizando 
moradias adequadas, 
urbanizando áreas ur-
banas e implantando 
equipamentos sociais.

202 10.318.950,00 206 10.318.950,00

Unidade Habitacional 
adequada
Percentual da obra

0001 No Estado do Ma-
ranhão

Programa: 0587 – Reestruturação e Desenvolvimento das Regiões 
Metropolitanas Tipo: Finalístico

Justificativa da alteração: Inclusão de ação que possa agregar as despesas que contribuam para o alcance do objetivo de um 
programa do tipo finalístico, mas não são passiveis de apropriação nas demais ações do programa, garantindoa especificação 
da despesa associando-a ao objetivo do programa.
Objeto de Alteração: Inclusão: Ação 4450 – Gestão do Programa.

Objetivo do Programa: Implantar os instrumentos de governança interfederativa, planos setoriais, projetos estratégicos e obras 
para a efetividade e o desenvolvimento das regiões metropolitanas.

Público Alvo: População das regiões metropolitanas.

Valor Total do Programa:  R$ 130.132,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto –
 Unidade de Medida – 

Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A SECID 4450

Gestão do Programa Agregar as despesas 
que comprovada-
mente contribuem 
para o objetivo do 
programa, mas não 
são passíveis  de 
apropriação direta 
nas demais ações 
associadas.

0 65.066,00 0 65.066,00

Medido pela Despesa 

Unidade

0001 No Estado do Maranhão
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Programa: 0577 - Mais Segurança Tipo: Finalístico

Justificativa da alteração: Exclusão de ações do programa para inclusão na programação da unidade orçamentária.

Objeto de Alteração: Exclusão das Ações:
4152 - Ações para o Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
4247 - Resgate e Salvamento
4450 – Gestão do Programa

Objetivo do Programa: Garantir a preservação da vida e a incolumidade das pessoas, por meio de políticas públicas multisse-
toriais, com ênfase na redução da criminalidade.

Público Alvo: Sociedade em geral
Valor Total do Programa:  0,00
Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Segurança Pública

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de Medida –

 Regionalização
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$

A BOMBEIROS

4152

Ações para o Cumprimento 
do Código de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico.

Atuar preventivamente 
para que sejam cumpridas 
normas técnicas contra 
incêndio e pânico, pelos 
proprietários das edifica-
ções e locais de reunião de 
público.

0 0,00 0 0,00Edificação Vistoriada

Unidade

0001 - No Estado do Ma-
ranhão

4247

Resgate e Salvamento
Resgatar e salvar pessoas 
acometidas de afogamentos 
e acidentadas em vias pú-
blicas, residências e locais 
de trabalho.

0 0,00 0 0,00
Pessoa atendida 
Unidade

0001 No Estado do Mara-
nhão

4450

Gestão do Programa Agregar as despesas que 
comprovadamente contri-
buem para o objetivo do 
programa, mas não são 
passíveis de apropriação 
direta nas demais ações 
associadas.

0 0,00 0 0,00

Medido pela despesa
Unidade

0001 No Estado do Mara-
nhão

Programa: 0539 - Proteção e Promoção Social Tipo: Finalístico

Justificativa da alteração: Exclusão das ações 3067 - Construção e Aparelhamento da Rede de Proteção Social e 4455 - Serviços 
Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes, pois não estão atendendo em suas 
finalidades e/ou título a identificação real de seus respectivos produtos para esse efetivo atendimento, sendo assim, necessária 
a inclusão de duas ações.

Objeto de Alteração: Exclusão: Ação 3067 - Construção e Aparelhamento da Rede de Proteção Social
Ação 4455 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade para Crian-
ças e Adolescentes.

Inclusão:  Ação 3267 - Construção, aparelhamento e recuperação da Rede de Proteção Socioassistencial.
Ação 4851 - Serviços Socioassistenciais e Proteção Especial de Alta Complexidade para crianças 
e adolescentes
Ação 4852 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Alta Complexidade

Objetivo do Programa: Promover o acesso da população em situação de vulnerabilidade e risco social aos serviços socioassis-
tenciais ofertados pelo Estado.

Público Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social
Valor Total do Programa: R$ 21.850.000,00
Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
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AÇÕES DO PROGRAMA 
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto –
 Unidade de  Medida –

 Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

P SEDES 3067

Construção e Apare-
lhamento da Rede de 
Proteção Social.

Construir, equipar 
e estruturar equi-
pamentos sociais 
para atendimento 
da rede socioa-
ssistencial, refe-
rentes aos CRAS, 
CREAS, abrigos 
permanentes  e 
temporários para 
idosos, crianças e 
adolescentes.

0 0,00 0 0,00

Equipamento social 
concluído
Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

A FEAS 4455

Serviços Socioassisten-
ciais de Proteção Espe-
cial de Alta Complexi-
dade para Crianças e 
Adolescentes.

Ofertar serviços 
de acolhimento 
institucional na 
modalidade abri-
go para crianças 
e adolescentes, 
em Instituição de 
Longa Permanên-
cia – ILPI, cujos 
vínculos familia-
res estejam rom-
pidos ou fragili-
zados, bem como 
no acolhimento 
provisório para 
os que estão em 
situação de risco 
prec i sando  de 
proteção.

0 0,00 0 0,00

Atendimento realiza-
do

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

P SEDES 3267

Construção, Aparelha-
mento e Recuperação 
da Rede de Proteção 
Socioassistencial.

Construir, recu-
perar, equipar e 
estruturar equi-
pamentos sociais 
para atendimen-
to da rede socio-
assistencial, refe-
rentes à política 
de Assistência 
Social.

159 10.900.000,00 159 10.900.000,00

Equipamento Social 
Construído e/ou Recu-
perado
Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

A FEAS 4851

Serviços Socioassisten-
ciais de Proteção Espe-
cial de Alta Complexi-
dade para Crianças e 
Adolescentes

Ofertar serviços 
de acolhimento 
institucional e em 
família acolhedo-
ra para crianças 
e adolescentes, 
cujos vínculos 
familiares este-
jam rompidos ou 
fragilizados, em 
caráter de aco-
lhimento provi-
sório.

100 5.000,00 100 5.000,00
Atendimento Realizado

Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão
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A FEAS 4852

Serviços Socioassis-
tenciais de Proteção 
Especial de Alta Com-
plexidade.

Promover servi-
ços de acolhimen-
to nas suas diver-
sas modalidades, 
para indivíduos e 
famílias, e pessoas 
com deficiência 
cujos vínculos 
familiares este-
jam rompidos ou 
fragilizados, que 
estão em situação 
de violação de di-
reitos; e atendi-
mento a situações 
de emergência e 
calamidade pú-
blica.

240 20.000,00 240 20.000,00

Atendimento Realizado

Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

Programa: 0193 -Mais Segurança Alimentar e Nutricional  Tipo: Finalístico

Justificativa: Readequar o produto da ação para que possa refletir a finalidade e a descrição da Ação 3244 - Implantação de 
Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricional – SAN.

Objeto de Alteração: Alteração do Produto da Ação 3244 - Implantação de Infraestrutura de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal – SAN.
Objetivo do Programa: Reduzir o índice de insegurança alimentar e nutricional do Estado do Maranhão.
Público Alvo: Pessoas e famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional
Valor Total do Programa:  R$ 7.000.000,00
Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Assistência Social

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto –
 Unidade de Medida –

Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

P SEDES 3244

Implantação de Infra-
estrutura de Segurança 
Alimentar e Nutricio-
nal – SAN.

Construir e equi-
par restaurantes po-
pulares, cozinhas 
comunitárias, ban-
co de alimentos e 
aquisição de bens 
para fortalecimento 
das associações de 
produtores de leite.

30 7.000.000,00 30 7.000.000,00
Equipamento implan-
tado/Recuperado e/
ou bem doado

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

Programa: 0590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos Tipo: Finalístico 
Justificativa: Considerando o cumprimento à Lei 10.417/2016, de 14 de março de 2016, que dispõe sobre a criação do Fundo 
Estadual de Proteção dos Direitos Difusos – FEDD e a Ação 4757 - Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas de 
Direitos Humanos, integrante deste programa, a sua finalidade está voltada para ofortalecimento da política de direitos humanos 
e a municipalização da política, portanto, se faz necessário a sua inclusão nesta unidade orçamentária.
A implantação, manutenção e desenvolvimento de programas, projetos e ações voltadas à pessoa idosa terão suporte financeiros 
através do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - FEDPI, criado pela Lei Nº 10.493/16 e para a execução de atividades 
propomos a criação da Ação Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.
O Governo do Estado do Maranhão instituiu o Programa Cartão Transporte Universitário, que consiste em disponibilizar 
crédito financeiro ao estudante universitário para custear o seu deslocamento, ida e volta, para instituição de ensino superior, 
em conformidade com a através da Medida Provisória nº 250 de 21 de agosto de 2017 e para a execução dessas atividades a 
Ação Cartão Transporte Universitário. 
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Objeto de Alteração: Inclusão: Ação 4757 - Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas de Direitos Humanos.
Ação 4835 - Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.
Ação 4853 – Cartão Transporte Universitário

Objetivo do Programa: Promover cultura e educação em direitos humanos e garantir acesso a direitos e a participação popular.

Público Alvo: Cidadãos e vítimas de violações dos direitos humanos.

Valor Total do Programa: R$ 2.308.000,00

Órgão Responsável:Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade  de Medida 

 Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A

FEDD 4757

Fortalecimento e Mu-
nicipalização de Polí-
ticas Públicas de Di-
reitos Humanos.

Fortalecer as ações da 
política estadual de di-
reitos humanos e fomen-
tar a municipalização da 
política, para que sejam 
garantidos os direitos 
das populações negras; 
dos povos Indígenas; das 
comunidades de matriz 
africanas e demais comu-
nidades tradicionais; das 
pessoas com deficiência; 
pessoas idosas; popu-
lação LGBT, crianças, 
adolescentes e jovens.

04 200.000,00 05 200.000,00

Política fortalecida.

Unidade.

0001 Estado do Ma-
ranhão

FEDPI 4835

Promoção, Proteção e 
Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa.

Proporcionar suporte 
financeiro para implan-
tação, manutenção e de-
senvolvimento de proje-
tos, programas e ações 
voltadas à promoção, 
defesa e garantia dos 
direitos da pessoa idosa.

05 150.000,00 06 150.000,00
Projeto apoiado

Unidade.

0001 Estado do Ma-
ranhão

SEDIHPOP 4853

Cartão Transporte 
Universitário Proporcionar crédito 

financeiro para deslo-
camento de jovens es-
tudantes universitários, 
do seu domicílio para 
Instituição de Ensino 
Superior e desta para seu 
domicílio.

3.000 804.000,00 5.000 804.000,00

Estudante contem-
plado

Unidade

0001 Estado do Ma-
ranhão

Programa: 0595 - Escola Digna Tipo: Finalístico 

Justificativa da alteração: Os procedimentos de inclusão, exclusão e alteração, principalmente, do título de ações orçamentárias 
tem como objetivo uma melhor adequação para o acompanhamento, monitoramento e avaliação dos resultados do Programa.

Objeto de Alteração: Inclusão de Ação:
4848 - Apoio à Educação Infantil;
4847 - Apoio ao Processo de Ensino-Aprendizagem na Educação Especial;
4849 - Fortalecer o atendimento da Educação de Jovens e Adultos;
Título da Ação:
4738 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental e suas Modalidades;
3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio e suas Modalidades;
3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental e suas Modalidades.
4749 - Regime de Colaboração com os Municípios no Ensino Fundamental e suas Modalidades;
4745 - Avaliação Institucional e da Aprendizagem no Ensino Fundamental e suas Modalidades;
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4729 - Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio e suas Modalidades;
4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suas Modalidades;
4741 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Fundamental e suas Modalidades;
4811 - Avaliação Institucional da Aprendizagem no Ensino Médio e suas Modalidades;
4747 - Democratização da Alfabetização no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens, Adultos e Idosos.
Exclusão de Ação:
4813 - Regime de Colaboração com os Municípios na Educação Infantil;
4814 - Apoio e Desenvolvimento da Gestão Educacional.

Objetivo do Programa: Garantir educação pública digna e de qualidade.

Público Alvo do Programa: Obrigação estatal de garantir e ampliar o acesso e a permanência na escola e de proporcionar a 
melhoria contínua da qualidade da Educação Básica para viabilizar o desenvolvimento humano.

Valor Total do Programa:R$6.576.030.031,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Educação

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto 
 Unidade de Medida 

 Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A SEDUC

4848

Apoio à Educação 
Infantil.

Garantir suporte 
técnico profissio-
nal com vistas ao 
atendimento à 
Educação Infantil.

Aluno atendido

Unidade 0 0,00 170 439.665,00
0048 No Município de 
Araguanã 0 0,00 15 38.794,00

0198 No Município 
de Santa Luzia do 
Paruá

0 0,00 30 77.588,00

0067 No Município 
de Bom Jardim

0 0,00 90 232.764,00

0074 No Município 
de Buriticupu

0 0,00 05 12.931,00

0155 No Município 
de Montes Altos

0 0,00 30 77.588,00

4847

Apoio ao Processo 
de Ensino-Aprendi-
zagem na Educação 
Especial.

Garantir o aten-
dimento adequa-
do aos alunos 
matriculados nesta 
modalidade de 
ensino.

255 1.312.345,00 255 1.312.345,00

Aluno atendido

Unidade 

0219 São Luís 0 0,00 225 290.953,00

0171 Pedreiras 0 0,00 255 38.794,00

0001 No Estado do 
Maranhão 255 1.312.345,00 255 982.598,00

4849

Fortalecer o atendi-
mento da Educação 
de Jovens e Adultos.

Permitir o acesso 
e a garantia de um 
ensino de qualida-
de para Jovens e 
Adultos que bus-
cam atendimento 
e a formação 
adequada ainda 
não cursada.

25.607 2.037.197,00 25.607 2.037.197,00
Jovens e Adultos 
escolarizados

Unidade
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A

SEDUC

4738

Formação Continuada 
dos Profissionais do 
Ensino Fundamental Garantir a qualifi-

cação estruturante 
dos profissionais 
do Ensino Funda-
mental em todo 
o sistema público 
estadual de en-
sino.

4.360 330.000,00 5050 330.000,00
Profissional formado

Profissional

0001 No Estado do 
Maranhão

P

3255

Ampliação e Moder-
nização da Rede Físi-
ca do Ensino Médio.

Expandir a oferta 
de escolas, cen-
tros, núcleos e 
outras unidades e 
espaços escolares 
dignos no sistema 
público estadual 
no ensino médio.

588 48.000.000,00 178 48.000.000,00

Unidade escolar 
construída, ampliada, 
reformada ou adap-
tada.

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

3254

Ampliação e Moderni-
zação da Rede Física do 
Ensino Fundamental. Expandir a oferta 

de Escolas Dignas 
e outras unidades 
e espaços escola-
res do sistema pú-
blico estadual de 
ensino no ensino 
fundamental.

140 1.645.151.589,00 140 1.645.151.589,00
Unidade escolar dig-
nificada

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

A 4749

Regime de Colabo-
ração com os Mu-
nicípios no Ensino 
Fundamental. Garantir a dignifi-

cação estruturante 
da instituição e do 
ambiente escolar 
e o aumento da 
qualidade da Edu-
cação Básica.

0 0,00 217 5.000.000,00Município beneficiado

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

4745

Avaliação Institu-
cional e da Apren-
dizagem no Ensino 
Fundamental.

Realizar a avalia-
ção diagnóstica 
institucional e da 
aprendizagem 
com foco na  me-
lhoria da qualida-
de dos estudantes 
do Ensino Funda-
mental.

0 0,00 16.291 2.799.675,00
Aluno avaliado

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão
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4741

Fortalecimento do En-
sino  Fundamental. Permitir o de-

senvolvimento 
estruturante de 
uma formação 
de qualidade no 
ensino funda-
mental.

168.992 606.594.401,00 185.287 606.594.401,00
Aluno Atendido

Aluno

0001 No Estado do Ma-
ranhão

A SEDUC

4811

Avaliação Institucional 
da Aprendizagem no 
Ensino Médio

Realizar a avalia-
ção diagnóstica 
institucional e da 
a p r e n d i z a g e m 
com foco na me-
lhoria da quali-
dade da aprendi-
zagem dos estu-
dantes do ensino 
médio.

6.985 100.000,00 8.156 100.000,00

Aluno avaliado

Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

4747

Democratização da al-
fabetização de Jovens, 
Adultos e Idosos

Garantir a alfabe-
tização de todos 
os alunos matricu-
lados no sistema 
público estadual 
de ensino.

515.520 1.021.600,00 276.080 1.021.600,00Pessoa alfabetizada

Unidade
0001 No Estado do 
Maranhão

Regime de Colaboração 
com os Municípios na 
Educação Infantil

A SEDUC

4729

Formação Continuada 
dos Profissionais do 
Ensino Médio.

Garantir a qualifi-
cação estruturante 
dos profissionais 
do Ensino Médio 
em todo o sistema 
público estadual 
de ensino.

13.963 840.000,00 15.157 840.000,00
Profissional formado

Profissional

0001 No Estado do 
Maranhão

4748

Fortalecimento e Uni-
versalização do Ensino 
Médio

Permitir o desen-
volvimento estru-
turante de uma 
formação integral 
e integrada e da 
universalização 
do Ensino Médio.

34.682 978.728.046,00 35.722 978.728.046,00Aluno atendido

Unidade
0001 No Estado do 
Maranhão

4813

Município beneficiado
Unidade

Garantir a dignifi-
cação estruturante 
da instituição e do 
ambiente escolar 
e o aumento da 
qualidade da edu-
cação básica

0 0,00 0 0,00

0001 No Estado do Ma-
ranhão

4814

Apoio e Desenvolvi-
mento da Gestão Edu-
cacional.

Estruturar uma 
gestão educacional 
descentralizada, 
autônoma, parti-
cipativa e de qua-
lidade no sistema 
público estadual 
de ensino.

0 0,00 0 0,00
Escola beneficiada

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão
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Programa: 0595 - Escola Digna Tipo: Finalístico 

Justificativa da alteração: Os procedimentos de inclusão, exclusão e alteração, principalmente, do título de ações orçamentárias, 
com o aproveitamento do seu respectivo código, tem como objetivo uma melhor adequação para o acompanhamento, monito-
ramento e avaliação dos resultados do Programa.

Objeto de Alteração: Inclusão de Ação:
3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio;
3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental. 

Exclusão de Ação:
3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio e suas Modalidades;
3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental e suas Modalidades.

Objetivo do Programa: Garantir educação pública digna e de qualidade.

Público Alvo do Programa: Obrigação estatal de garantir e ampliar o acesso e a permanência na escola e de proporcionar a 
melhoria contínua da qualidade da Educação Básica para viabilizar o desenvolvimento humano.

Valor Total do Programa: R$ 103.000.000,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Educação

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade e Medida 
 Regionalização 

Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

P FUNESCOLA

3255

Ampliação e Moder-
nização da Rede Física 
do Ensino Médio.

Expandir a ofer-
ta de escolas, 
centros, núcleos 
e outras unida-
des e espaços 
escolares dignos 
no sistema pú-
blico estadual no 
ensino médio.

116 0,00 140 70.000.000,00
Unidade escolar cons-
truída, ampliada, re-
formada ou adaptada.

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

3254

Ampliação e Moderni-
zação da Rede Física do 
Ensino Fundamental.

Expandir a 
oferta de Escola 
Digna e outras 
unidades e 
espaços escola-
res do sistema 
público estadual 
de ensino no 
ensino funda-
mental.

60 16.500.000,00 40 16.500.000,00

Unidade escolar dig-
nificada

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

Unidade escolar cons-
truída, ampliada, re-
formada ou adaptada.

Unidade
0001 No Estado do 
Maranhão

Programa: 0595 - Escola Digna Tipo: Finalístico 

Justificativa da alteração: Os procedimentos de inclusão, exclusão e alteração, principalmente, do título de ações orçamen-
tárias, com o aproveitamento do seu respectivo código, tem como objetivo uma melhor adequação para o acompanhamento, 
monitoramento e avaliação dos resultados do Programa.
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AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo
Unidade 

Orçamen-
tária

Código
Título – Produto – 

Unidade de Medida 
 Regionalização

Finalidade
2018 2019

Meta R$ Meta R$

A CINTRA

4849

Fortalecer o atendimen-
to da Educação de Jo-
vens e Adultos.

Permitir o acesso e a 
garantia de um ensi-
no de qualidade para 
Jovens e Adultos que 
buscam atendimento 
e a formação adequa-
da ainda não cursada.

0 0,00 495 50.000,00
Jovens e Adultos esco-
larizados
Unidade
0001 No Estado do Ma-
ranhão

4741
Fortalecimento e Uni-
versalização do Ensino 
Fundamental.

Permitir o desenvol-
vimento estruturante 
de uma formação de 
qualidade no ensino 
fundamental.

1.206 554.000,00 1.206 554.000,00

4748

Fortalecimento e Uni-
versalização do Ensino 
Médio

Permitir o desenvol-
vimento estruturante 
de uma formação in-
tegral e integrada e 
da universalização do 
Ensino Médio.

4.910 287.000,00 5.310 287.000,00Aluno atendido
Unidade
0001 No Estado do Ma-
ranhão

P CINTRA

3255

Ampliação e Moderni-
zação da Rede Física do 
Ensino Médio. Expandir a oferta de 

escolas, centros, nú-
cleos e outras unida-
des e espaços escola-
res dignos no sistema 
público estadual no 
ensino médio.

02 364.198,00 02 364.198,00
Unidade escolar cons-
truída, ampliada, refor-
mada ou adaptada.

Unidade
0001 No Estado do Ma-
ranhão

3254

Ampliação e Moderni-
zação da Rede Física do 
Ensino Fundamental.

Expandir a oferta de 
Escola Digna e outras 
unidades e espaços 
escolares do sistema 
público estadual de 
ensino no ensino fun-
damental.

01 340.800,00 01 340.800,00

Unidade escolar digni-
ficada
Unidade
0001 No Estado do 
Maranhão
Aluno atendido
Unidade
0001 No Estado do 
Maranhão

Objeto de Alteração: Inclusão de Ação:
4849 - Fortalecer o Atendimento da Educação de Jovens e Adultos;
4741 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Fundamental;
4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio;
3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio;
3254 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Fundamental.

Exclusão de Ação:
4741 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Fundamental e suas Modalidades;
4748 - Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio e suas Modalidades.
3255 - Ampliação e Modernização da Rede Física do Ensino Médio e suas Modalidades.

Objetivo do Programa: Garantir educação pública digna e de qualidade.
Público Alvo do Programa: Obrigação estatal de garantir e ampliar o acesso e a permanência na escola e de proporcionar a 
melhoria contínua da qualidade da Educação Básica para viabilizar o desenvolvimento humano.

Valor Total do Programa: R$ 3.141.996,00
Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Educação
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Programa: 0328 - Gestão de Administração Estratégica 
Governamental Tipo: Gestão de Políticas Públicas

Justificativa: A exclusão da Ação 4685 – Conservação de Bens Móveis se dá devido a sua finalidade não atender efetivamente 
aos resultados da sua aplicabilidade, portanto, a inclusão de duas ações veem de encontro às pretensões da Administração 
Pública Estadual.

Objeto de Alteração: Inclusão de Ação:
3268 - Aquisição de imóveis pelo Governo do Estado;
4845- Regularização e Conservação de Bens Móveis

Exclusão de Ação:
4685 - Conservação de Bens Móveis

Objetivo do Programa: Planejar e formular as políticas de administração; coordenar, avaliar e controlar os programas sob 
responsabilidade da secretaria; e, garantir o funcionamento do sistema.

Público Alvo: Servidores, fornecedores e prestadores de serviços.

Valor Total do Programa: R$ 320.000,00

Órgão Responsável:Secretaria de Gestão e Previdência

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto 
 Unidade de Medida –

 Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

P

ENCADM

3268

Aquisição de imóveis 
pelo Governo do Estado.

Disponibilizar espa-
ço físico, por meio de 
aquisição de imóveis 
buscando melhorias 
de suas funções de 
atendimento à so-
ciedade.

1 10.000 1 10.000
Imóvel adquirido

Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

A

4685
Regularização e Conser-
vação de Bens Móveis. Assegurar a regulari-

zação e conservação 
dos veículos e outros 
bens dos órgãos da 
Administração Di-
reta.

0 0,0 0 0,0
Medido pela Despesa

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

4845

Regularização e Conser-
vação de Bens Móveis Garantir o pagamen-

to de multas de veí-
culos e serviços com 
transporte.

0 150.000,00 0 150.000,00Medido pela Despesa

Unidade

Programa: 0584 – Mais Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. Tipo: Finalístico 

Justificativa da alteração: No Programa em referência teremos a inclusão da ação 4450 – Gestão do Programa e a vinculação da 
ação 4007 - Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos que pertencia ao (0320 - Gestão da Política de C&T, Ensino Superior 
e Desenvolvimento Tecnológico), estas inclusões são justificadas pelo fato de os projetos e/ou atividades desenvolvidas nas 
respectivas ações, estarem mais alinhadas com os atributos deste programa, objetivando uma análise mais consistente quanto 
à sua execução.

Objeto de Alteração: Inclusão das Ações 4450 – Gestão do Programa e 4007 -  Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos.

Objetivo do Programa: Aumentar oferta da ciência, tecnologia, ensino superior e inovação tecnológica para alunos do ensino 
superior.

Público Alvo: Alunos do ensino superior.

Valor Total do Programa: R$ 170.048,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação.
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AÇÕES DO PROGRAMA 
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de  Medida – 

Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A SECTI

4007

Promoção de Eventos 
Científicos e Tecnoló-
gicos.

Contribuir para o de-
senvolvimento tecno-
lógico do Estado em 
CT&I e colaborando 
para melhoria da edu-
cação cientifico- tecno-
lógica e de inovação.

50 30.000,00 50 30.000,00Evento realizado

Unidade

0219 No Município de 
São Luís

4450

Gestão do Programa
Agregar as despesas que 
comprovadamente con-
tribuem para o objetivo 
do programa, mas não 
são passíveis de apro-
priação direta nas de-
mais ações associadas.

0 55.024,00 0 55.024,00

Medido pela despesa

Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

Programa: 0347 - Planejamento e Gestão Governamental Tipo: Gestão de Políticas Públicas

Justificativa da alteração: A Medida Provisória nº 222, de 22 de abril de 2016 transformada na Lei nº 10.461, de 23 de maio de 
2016, em seu art. 3º, transfere para a Secretaria de Estado de Governo a Secretaria Adjunta de Tecnologia da Informação que até 
a data da referida Lei estava vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento.

Objeto de Alteração: Exclusão de ação.

Objetivo do Programa: Planejar e formular as políticas de planejamento estratégico e gestão governamental.

Público Alvo: Governo do Estado

Valor Total do Programa: 

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

AÇÕES DO PROGRAMA 
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de Medida – 

Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

P SEPLAN 3208

Modernização e Amplia-
ção dos Serviços da Rede 
de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação.

Promover a im-
plantação da IN-
FOVIA no âmbito 
governamental em 
todo território ma-
ranhense visando 
a melhoria dos ser-
viços de tecnologia 
da informação e 
comunicação para 
a sociedade e seg-
mentos produtivos.

0 0,00 0 0,00

Fibra optica implantada

Km

0001 No Estado do Ma-
ranhão
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P

SEPLAN

3238

Desenvolvimento do Sistema 
Estadual de Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Executar projetos de am-
pliação e inovação do siste-
ma de tecnologia da infor-
mação e comunicação do 
Estado.

0 0,00 0 0,00Sistema desenvolvido

Unidade
0001 No Estado do Maranhão

A

4366

Gestão do Sistema de Tecno-
logia da Informação e Comu-
nicação. Gerenciar o sistema estadu-

al de tecnologia da informa-
ção e comunicação.

0 0,00 0 0,00Sistema gerenciado

Unidade

0001 No Estado do Maranhão

4450

Gestão do Programa Agregar as despesas que 
comprovadamente contri-
buem para o objetivo do 
programa, mas não são 
passíveis de apropriação 
direta nas demais ações 
associadas.

0 0,00 0 0,0
Medido pela Despesa

Unidade

0001 No Estado do Maranhão

Programa: 0122 - Registro das Atividades Mercantis Tipo: Finalísticos 

Justificativa da Alteração: Dada a incompatibilidade do Produto e sua especificação na Ação 1766 - Regionalização da Junta 
Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, entre o planejado e o que está sendo executado, trazendo prejuízo na avaliação 
da ação quanto a sua efetividade e eficiência.

Objeto de Alteração: Alteração de Produto 
Objetivo do Programa: Promover e garantir a prestação de serviço do registro público de empresas mercantis e atividades afins.
Público Alvo: Empreendedores.
Valor Total do Programa: R$ 560.000,00
Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Indústria e Comércio

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto –
 Unidade de  Medida –

Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

P JUCEMA 1766

Regionalização da Junta 
Comercial do Estado do 
Maranhão – JUCEMA

Implantarunidades 
descentralizadas 
da JUCEMA.

4 280.000,00 4 280.000,00
Serviço desconcentrado 
implantado

Serviço

0032 Na Região da Ilha do 
Maranhão.

Programa: 0583 - Maranhão Empreendedor Tipo: Finalísticos 

Justificativa da Alteração: A exclusão da Ação 4726 – Espaço Empreendedor ocorre devido o não atingimento de meta como 
consequência da limitação orçamentaria de recursos para a implantação de espaço para atendimento de empreendedores, os 
quais estão sendo atendidos na sede da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e nas Caravanas Empresariais.

Objeto de Alteração: Exclusão de Ação

Objetivo do Programa: Contribuir para o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB do Estado, através de oportunidades de 
negócios para elevação da renda.

Público Alvo: Empreendedores

Valor Total do Programa:
Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Indústria e Comércio
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AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidadede Medida – Re-

gionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A SEINC 4726

Espaço do Empreendedor. Promover a sustentabilidade 
econômica dos empreendedores 
(Indústria, Comércio e Serviços), 
empreendedores atuantes ou 
desejosos de atuar no Estado, se 
constituindo em espaço para a 
recepção, catalogação e encami-
nhamento das demandas oriun-
das do exercício da atividade 
empresarial.

0 0,00 0 0,00

Empreendedor atuante

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

Programa: 0563 - Enfrentamento à Violência e Discriminação contra a Mulher Tipo: Finalístico 

Justificativa da alteração: O atual produto da Ação - 4810 - Promoção da Autonomia, Inserção e Permanência das Mulheres 
em Relações de Trabalho Não-Discriminatórias, não reflete as Políticas Públicas executadas pelo Órgão, haja vista que apesar 
de fomentar o emprego das mulheres maranhenses em atividades produtivas, a Secretaria de Estado da Mulher não garante a 
alocação dessas mulheres no mercado.
Objeto de Alteração: Alteração do Produto da Ação. 
Objetivo do Programa: Reduzir os índices de violência, na perspectiva de erradicar todas as violências contra as mulheres.
Público Alvo: Mulheres em situação de violências
Valor Total do Programa: R$ 181.600,00
Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Mulher.

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de Medida –

 Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A SEMU 4810

Promoção da Autonomia, 
Inserção e Permanência das 
Mulheres em Relações de 
Trabalho Não-Discrimina-
tórias.

Garantir a inserção e a 
permanência das mu-
lheres em situação de 
violência nos progra-
mas sociais, culturais 
e educacionais, que 
possibilitem a sua inde-
pendência e autonomia 
econômica.

2500 90.800,00 3000 90.800,00Mulher capacitada.

Unidade.

0001 No Estado do 
Maranhão

Programa: 0210 - Maranhão Conhecido e Informado Tipo: Serviço ao Estado

Justificativa da alteração: Em cumprimento ao Decreto nº 32.966, de 5 de junho de 2017, em que transfere ao Instituto Ma-
ranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartografia – IMESC a gestão do Zoneamento Econômico-Ecológico do Estado do 
Maranhão - ZEE/MA, para tanto, a Ação 3205 - Melhoria da Gestão Territorial, vinculada ao Programa 0347 - Planejamento 
e Gestão Governamental da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, alterando a sua vinculação para o Programa: 
0210 - Maranhão Conhecido e Informado.
Objeto de Alteração: Inclusão de Ação:  3205 - Melhoria da Gestão Territorial

Exclusão da Ação: 3205 - Melhoria da Gestão Territorial

Objetivo do Programa: Produzir e disponibilizar informações em nível Municipal e Estadual a partir de estudos e pesquisas 
sobre o território maranhense, considerando os aspectos sociais, econômicos, ambientais e cartográficos.
Público Alvo do Programa: Sociedade maranhense.
Valor Total do Programa: R$ 5.520.000,00
Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento
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AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto 
 Unidade de  Medida –

 Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

P

IMESC 3205

Melhoria da Gestão Ter-
ritorial

Elaborar e implantar 
o Zoneamento Eco-
lógico Econômico 
para a promoção do 
ordenamento e ges-
tão territorial am-
biental

1 2.760.000,00 1 2.760.000,00
Zoneamento elaborado

Unidade
0001 No Estado do Ma-
ranhão

SEPLAN 3205

Melhoria da Gestão Ter-
ritorial Elaborar e implantar 

o Zoneamento Eco-
lógico Econômico 
para a promoção do 
ordenamento e ges-
tão territorial am-
biental

0 0,00 0 0,00

Zoneamento elaborado

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

Programa: 0597 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde     Tipo: Finalístico 

Justificativa da alteração: A Força Estadual de Saúde estava como um localizador de gastos em nível de PI e não demonstrava 
o tamanho do investimento do Governo do Estado na manutenção das 30 equipes da Força Estadual de Saúde. Por se tratar de 
uma ação de grande impacto na melhoria de indicadores da Atenção Básica, foi analisada a necessidade de ser criada a ação 
dentro do Programa 0597 - Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde.

Objeto de Alteração: Inclusão de Ação

Objetivo do Programa: Promover a redução da morbimortalidade com ênfase na mulher, criança, idoso, com controle da hi-
pertensão arterial, diabetes mellitus, hanseníase e uso nocivo de drogas.

Público Alvo: mulheres, crianças, idosos, pessoas com hipertensão arterial, diabetes mellitus, hanseníase e usuários de drogas, 
observando a equidade e as especificidades étnico racial.

Valor Total do Programa: R$ 44.000.000,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Saúde

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de Medida – 

Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A FES 
CENTRAL 4841

Fortalecimento da Força 
estadual de Saúde Ampliar e qualifi-

car, em tempo opor-
tuno, o acesso aos 
usuários do sistema 
único de saúde nos 
municípios de me-
nor IDH do Estado 
do Maranhão.

30 22.000.000,00 30 22.000.000,00

Municípios beneficiados

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

Programa: 0579 - Promoção do Trabalho Digno Tipo: Finalístico
Justificativa da alteração: Como forma de estimular as iniciativas geradoras de trabalho e renda, a Lei nº 10.504, de 6 de setem-
bro de 2016, tendo como foco estimular as empresas estabelecidas no Maranhão a gerarem mais contratações, cria o “Programa 
Mais Emprego” em que concede crédito presumido do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, incentivo fiscal ao contribuinte do 
ICMS que ampliar seu quadro regido pela CLT, por outro lado, como estímulo à geração de trabalho e da iniciativa popular, 
o governo institui o “Mutirão Rua Digna”, através da Lei nº 10.505, de 6 de setembro de 2016,  objetivando a participação
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da comunidade e de associativismo no plano de gestão de dotação de infraestrutura das vias públicas em áreas residenciais; 
fomentar o trabalho e a participação popular na melhoria de suas propriedades através de obras de pavimentação; melhoria da 
qualidade de vida e redução das desigualdades; promoção da integração, racionalização e otimização da infraestrutura urbana 
básica com prioridade à população de baixa renda residente nos bairros urbanizados. Para cumprimento dessas iniciativas 
que, anteriormente à Revisão do PPA 2016-2019 para o exercício de 2018, ambas executadas por PI’s, Plano Internos, que são 
identificações orçamentarias de caráter gerencial, portanto, não incluído na Lei Orçamentária Anual – LOA, porém, vinculado 
a uma ação orçamentária permitindo dessa forma o acompanhamento físico e financeiro da execução. Desta forma e dada à 
complexidade das ações instituídas a Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária propõe alteração no programa 
supracitado com a inclusão de duas ações.
Objeto de Alteração: Inclusão da Ação: 

4841 - Mais Emprego
4842 - Mutirão Rua Digna

Objetivo do Programa: Propiciar de forma integrada o acesso da população economicamente ativa do Estado do Maranhão às 
iniciativas geradoras de trabalho e renda adequadas às exigências do mercado.

Público Alvo do Programa: População economicamente ativa.
Valor Total do Programa: R$ 44.800.000,00
Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária

AÇÕES DO PROGRAMA
              Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto 
– Unidade de Medida 

 Regionalização
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A SETRES

4841

Mais Emprego Contribuir para a ele-
vação do nível de em-
pregabilidade no Esta-
do, por meio de apoio 
financeiro às micro-
empresas e empresas 
de pequeno, para cada 
novo emprego regido 
pela consolidação das 
Leis do Trabalho-CLT.

7000 22.000.000,00 7000 22.000.000,00

Emprego Gerado

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

4842

Mutirão Rua Digna
Contribuir com a ge-
ração de trabalho e 
renda por meio da 
execução de ações de 
Mutirão, em parceria 
com as organizações 
associativas, para pa-
vimentação de vias 
públicas e serviços 
complementares de 
infraestrutura

100 400.000,00 100 400.000,00

Município benefi-
ciado

Unidade

0001 No Estado do 
Maranhão

Programa: 0531 - Logística e Transportes Tipo: Finalístico

Justificativa da alteração: A criação da ação deu-se em virtude da demanda pertinente do Orçamento Participativo em função 
das más condições oriundas de uma política de transportes de cargas e passageiros no escoamento da produção rural.

Objeto de Alteração: Inclusão de Ação: 1758 - Construção, Ampliação e Restauração de Cais.

Objetivo do Programa: Ampliar, restaurar, conservar e modernizar a infraestrutura de transporte multimodal para melhorar 
o fluxo de transportes de carga e passageiros.

Público Alvo do Programa: Usuários dos transportes de passageiros e cargas.

Valor Total do Programa: R$ 20.000,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Infraestrutura
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AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto –
Unidade de Medida –

 Regionalização
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

P SINFRA 1758

Construção, Ampliação 
e Restauração de Cais.

Facilitar o embarque de car-
gas e passageiros, oferecen-
do pontos de atracamento 
de embarcações.

0 10.000,00 0 10.000,00

Cais Construído, Am-
pliado ou Restaurado.

m (metro)

0001 No Estado do 
Maranhão

Programa: 0581 - Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias 
para a Agricultura Familiar Tipo: Finalísticos 

Justificativa da alteração: O referido Programa é uma proposta de construção do conhecimento científico e tecnológico, de caráter 
participativo que deriva de quatro linhas de pesquisa, com seis projetos afins, desenvolvidos concomitantemente. Entretanto, 
na elaboração dos componentes do Programa no PPA 2016-2019 alguns conceitos não foram processados com a uniformidade 
que seria desejável o que suscita interpretações diferentes do que se propõem os projetos como, por exemplo, na Ação 3080 - 
Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável, cujo produto a ser gerado é pesquisa concluída o que não retrata a realidade 
das atividades já que estão sendo implantados sistemas agroflorestais que demandam um tempo maior para gerar resultados 
e não pode ser considerado como pesquisa concluída, outro exemplo a ser observado é na Ação 4650 - Pesquisa Pesqueira e 
Aquícola, onde os dados do produto e especificação do produto apontam para difusão de tecnologia que é uma atividade de 
assistência técnica e não de pesquisa.
Objeto de Alteração: Alteração de Produto das Ações:

Ação 3080 - Pesquisa em Sistema Integrado de Base Sustentável;
Ação 4650 - Pesquisa Pesqueira e Aquícola;
Ação 4776 - Desenvolvimento de Sistema de Informação em Apoio a Agricultura Familiar;
Ação 4777 - Arranjos Produtivos Locais - APL

Objetivo do Programa: Gerar e adaptar sistemas produtivos (da agricultura, da pecuária, da pesca artesanal, da aquicultura e do 
extrativismo, de bases agroecológicas), bem como organizar banco de dados socioeconômicos e ambientais, implantar sistemas 
de informação mercadológica e sistemas de certificação, considerando as potencialidades, as vocações, os arranjos produtivos 
locais, as condições edafoclimáticaslocais e regionais, para o desenvolvimento da agricultura familiar.
Público Alvo: Agricultores familiares tradicionais, assentados da reforma agrária estadual, mulheres e jovens rurais, ribeiri-
nhos, vazanteiros, atingidos por barragens, indígenas, quilombolas, extrativistas, artesãos, pescadores artesanais e aquicultores.
Valor Total do Programa: R$ 300.000,00
Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

AÇÕES DO PROGRAMA
     Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto –
Unidade de Medida –

 Regionalização
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

P

AGERP

3080

Pesquisa em Sistema 
Integrado de Base Sus-
tentável

Gerar ou adaptar 
sistemas agropecuá-
rios e agroindustriais 
de bases ecológicas 
apropriadas à agri-
cultura familiar.

10 100.000,00 10 100.000,00
Unidade de Pesquisa 
Implantada

Unidade.

4650

Pesquisa Pesqueira e 
Aquícola

Gerar e adaptar tec-
nologias para o for-
talecimento da pesca 
e aquicultura.

2 20.000,00 2 20.000,00
Tecnologia Gerada/
Aplicada
Unidade

0033 Na Região dos 
Lagos
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4776

Desenvolvimento de 
Sistema de Informação 
em Apoio a Agricultura 
Familiar.

Gerar informações 
que permitirá dis-
ponibilizar diagnós-
ticos nos quadros 
ambiental, climático, 
agrário, agrícola, in-
fraestrutura e socio-
econômico.

2 10.000,00 2 10.000,00Informação sistema-
tizada
Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

4777

Arranjos Produtivos 
locais - APL´s

Adaptar produtos da 
agricultura familiar 
para potencializar e 
agregar valor.

4 20.000,00 4 20.000,00

Tecnologia adaptada 
para a Agroindústria 
Familiar

Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

Programa: 0544 - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER Tipo: Finalísticos  Finalístico

Justificativa da alteração:Este Programa é constituído de seis ações com a finalidade de disponibilizar serviços de ATER ca-
pazes de contribuir para a potencialização das condições sociais, econômicas e ambientais dos agricultores familiares, assim 
como minimizar problemas que obstaculizam a melhoria de sua qualidade de vida. A AGERP/MA ao promover avaliação 
dos atributos deste Programa verificou que seria adequada a alteração do produto da Ação 4647 – Capacitação de Agentes da 
Agricultura Familiar para uma terminologia utilizada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 
Agrário (SEAD), voltada para atender: gestores, técnicos e agricultores familiares.

Objeto de Alteração: Produto da Ação 4647 - Capacitação de Agentes da Agricultura Familiar

Objetivo do Programa: Melhorar e universalizar os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER.

Público Alvo: Agricultores Familiares, Quilombolas, Assentados, Agroextrativistas, Pescadores artesanais, Aquicultores, Indí-
genas, vazanteiros, artesãos, Ribeirinhos, mulheres e jovens e agricultores.

Valor Total do Programa: R$ 464.000,00

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de Medida – 

Regionalização
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A AGERP 4647

Capacitação de Agentes 
da Agricultura Familiar.

Capacitar e For-
mar  Ges tores 
e Técnicos da 
AGERP/MA.

85 232.000,00 85 232.000,00

Agentes de ATER Capa-
citados

Unidade

0003 No Estado do Ma-
ranhão

Programa: 0347 - Planejamento e Gestão Governamental Tipo: Gestão de Políticas Públicas

Justificativa da alteração: Com esta alteração o governo busca o equilíbrio financeiro tendo como foco principal o desenvol-
vimento socioeconômico do Estado, para isto, será necessária a redução do endividamento bem como a obtenção de recursos 
financeiros que, devido as alterações ocorridas na legislação especifica estão à disposição do Estado do Maranhão.

Objeto de Alteração:Inclusão da Ação 4854: Recuperação de ativos.
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AÇÕES DO PROGRAMA
Em, R$ 1,00

Tipo Unidade 
Orçamentária Código

Título – Produto – 
Unidade de  Medida – 

Regionalização 
Finalidade

2018 2019

Meta R$ Meta R$ 

A ENCFIN 4854

Recuperação de ativos
Executar medidas ad-
ministrativas que vi-
sem a revisão da Dívida 
Fundada e da Divida 
Flutuante e recuperação 
de direitos financeiros e 
econômicos, bem como 
de outros ativos em fa-
vor do Estado, em todos 
os seus órgãos e enti-
dades que compõem a 
Administração Direta e 
Indireta.

100.000,00 100.000,00

Medido pela Despesa

Unidade

0001 No Estado do Ma-
ranhão

Objetivo do Programa:Planejar e formular as políticas de planejamentoestratégico e gestão governamental.

Público Alvo:Governo do Estado.

Valor Total do Programa: 

Órgão Responsável:Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento

Edita, Imprime 
e Distribui

qualidade ao 
público

São cadernos dedicados aos Poderes Executivo,
Judiciário e à publicação de matérias de Terceiros.

A Unidade de Gestão
do Diário Oficial

Casa Civil
Unidade de Gestão do Diário Oficial

Av. Senador Vitorino Freire, 1969 - Areinha – Fone: 3222-5624

CEP.: 65.030-015 – São Luís - Maranhão

E-mail: doem@casacivil.ma.gov.br  -  Site: www.diariooficial.ma.gov.br

São Luís - Maranhão
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ESTADO DO MARANHÃO

DIÁRIO OFICIAL
PODER EXECUTIVO

   

 1 – As assinaturas do D.O. poderão ser feitas diretamente na Unidade de Gestão do Diário Oficial ou  
             solicitadas por telefone ou correio, e valem a partir de sua efetivação.
 2 – Os suplementos, não estão incluídos nas assinaturas. O  envio destes é opcional e está condicionado 

ao pagamento de 10% sobre o valor da assinatura.

TABELA DE PREÇOS

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial, observe 
 atentamente as instruções abaixo:

 a) Edição dos textos enviados a Unidade de Gestão do Diário Oficial em CD ou Pen Drive;
 b) Medida da Página - 17cm de Largura e 25 cm de Altura;
 c) Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6,0 ou Superior;
 d) Tipo da fonte: Times New Roman;
 e) Tamanho da letra:  9;
 f) Entrelinhas automático;
 g) Excluir linhas em branco;
 h) Tabelas/quadros sem linhas de grade ou molduras;
 i) Gravar no CD ou Pen Drive sem compactar, sem vírus de computador;
 j) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 
  30 dias após a circulação do Diário Oficial;
 k) Se o erro for proveniente de falha de impressão, a matéria será  republicada sem 
  ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do CD ou Pen Drive, o ônus da retifi-
  cação ficará a cargo do cliente;
 l) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas;
       m) Utilize tantos CDs ou Pen Drives quanto seu texto exigir;
 n) Entrega de originais, 48 horas antes da data solicitada para Publicação.

      Informações pelo telefone (98) 3222-5624

CASA CIVIL
Unidade de Gestão do Diário Oficial

Av. Senador Vitorino Freire, 1969 - Areinha – Fone: 3222-5624
CEP.: 65.030-015 – São Luís - Maranhão

E-mail: atendimento.diariooficial@gmail.com   –  Site: www.diariooficial.ma.gov.br

  FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA                                      MARCELO TAVARES SILVA   

                              Governador                                  Secretário-Chefe da Casa Civil         

TEREZA RAqUEL BRITO BEZERRA FIALHO
Diretora-Geral do Diário Oficial                                               

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

VALOR DO EXEMPLAR 

Exemplar do dia .........................R$  0,80
 

Após 30 dias de circ. ................ R$   1,20

Por exerc. decorrido ................. R$   1,50

PUBLICAÇÕES
Valor centímetro x coluna (1cm x 8,5cm)

Terceiros ......................................  R$  7,00
Executivo.....................................  R$  7,00
Judiciário.....................................  R$  7,00
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PORTARIA Nº 1740,  DE  04 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.727 de 29 de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica autorizada a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ao Profissional do Magistério da Educação
Básica, do quadro Temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoal docente na escola da
rede estadual de ensino da Unidade Regional de Educação de Viana para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em
vista o que consta no Doc. nº 218324/2017 - CI nº 239/2017 - URE/Viana.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 1741,   DE  04 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.727 de 29 de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam autorizadas as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho aos Profissionais do Magistério da Educação
Básica, do quadro Temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoais docentes nas escolas da rede
estadual de ensino da Unidade Regional de Educação de Chapadinha para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em
vista o que consta na CI nº 2004/2017 - UREC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 1742,  DE  04 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.727 de 29 de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam autorizadas as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho aos Profissionais do Magistério da Educação
Básica, do quadro Temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoais docentes nas escolas da rede
estadual de ensino da Unidade Regional de Educação de Chapadinha para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em
vista o que consta no Doc. nº 219196/2017 - CI nº 216/2017/UREC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 1745,  DE  04 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.727 de 29 de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica autorizada a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ao Profissional do Magistério da Educação Básica,
do quadro Temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoal docente na escola da rede estadual
de ensino da Unidade Regional de Educação de Pedreiras para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em vista o que
consta no Doc. nº 218082/2017 - Ofício nº 189/2017 - UREP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação

�����������	
�	��������(������������
���	���������������������������	�
������������	������������������������
	�����������
�	������	������
	�
�������������������������

�
������������	��
����������	��������������

�

� ����
�	� �

�������!�"�
�	������	!�"�

��	���
�	���#�

����
��
	$����� �����$����

������������
����#�	�����
������������
��������������

%�	���������
�
��	�����

��������
�������

����������� 
�	���
��������
�������

����������� 
�	��� ��� ������� 
&	�����

�����	�����	�����
���

��
��	�������������
���)��	�������

�	�������� ��+1'�
��������

���	��

������	��
%�	������

�����
+��� )����

������	��
%�	������

�����
+��� ��
� ��� � �* ���� + � ����



 QUINTA-FEIRA, 23 - NOVEMBRO - 2017                                                                                 D.O. PODER EXECUTIVO4

���������	

PORTARIA  Nº 1748,   DE  04 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.727 de 29 de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam autorizadas as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho aos Profissionais do Magistério da Educação
Básica, do quadro Temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoais docentes nas escolas da rede
estadual de ensino da Unidade Regional de Educação de Zé Doca para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em vista
o que consta no Doc. nº 205337/2017 - CI nº 225/2017 - UREZD.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 1787,  DE  05 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.727 de 29 de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica autorizada a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ao Profissional do Magistério da Educação Básica, do
quadro Temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoal docente na escola da rede estadual de ensino
da Unidade Regional de Educação de Balsas para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 05 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 1790,  DE  05 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.727 de 29 de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica autorizada a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ao Profissional do Magistério da Educação
Básica, do quadro Temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoal docente na escola da
rede estadual de ensino da Unidade Regional de Educação de Rosário para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria,
tendo em vista o que consta na - CI nº 270/2017 - URE Rosário.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 05 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 1854,  DE  15 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Prorrogação da Complementação da Jornada de Trabalho que exceder às 13 horas em sala de aula
definidas em Lei para os Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro temporário que se encontram em outro turno de trabalho-
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho em escola da rede estadual da Unidade Regional de Educação de São Luís - ano letivo/2017,
na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 1855,  DE  15 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.
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R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Prorrogação da Complementação da Jornada de Trabalho que exceder às 13 horas em sala de aula
definidas em Lei para os Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro temporário que se encontram em outro turno de trabalho-
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho em escola da rede estadual da Unidade Regional de Educação de Barra do Corda - ano letivo/2017,
na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 1856,  DE  15 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Prorrogação da Complementação da Jornada de Trabalho que exceder às 13 horas em sala de aula
definidas em Lei para os Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro temporário que se encontram em outro turno de trabalho-
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho em escola da rede estadual da Unidade Regional de Educação de Caxias - ano letivo/2017,
na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 1857,  DE  15 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Prorrogação da Complementação da Jornada de Trabalho que exceder às 13 horas em sala de aula definidas
em Lei para os Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro temporário que se encontram em outro turno de trabalho-Gratificação
por Condições Especiais de Trabalho em escola da rede estadual da Unidade Regional de Educação de Chapadinha - ano letivo/2017,
na forma do Anexo, desta Portaria.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº  1858,   DE  15 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Prorrogação da Complementação da Jornada de Trabalho que exceder às 13 horas em sala de aula
definidas em Lei para os Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro temporário que se encontram em outro turno de trabalho-
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho em escola da rede estadual da Unidade Regional de Educação de Codó - ano letivo/2017,
na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 1859,  DE  15 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Prorrogação da Complementação da Jornada de Trabalho que exceder às 13 horas em sala de aula
definidas em Lei para os Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro temporário que se encontram em outro turno de trabalho-
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho em escola da rede estadual da Unidade Regional de Educação de Pinheiro - ano letivo/2017,
na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº  1860,  DE  15 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Prorrogação da Complementação da Jornada de Trabalho que exceder às 13 horas em sala de aula definidas
em Lei para os Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro temporário que se encontram em outro turno de trabalho-Gratificação
por Condições Especiais de Trabalho em escola da rede estadual da Unidade Regional de Educação de Presidente Dutra - ano letivo/2017,
na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº  1861,  DE  15 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Prorrogação da Complementação da Jornada de Trabalho que exceder às 13 horas em sala de aula
definidas em Lei para os Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro temporário que se encontram em outro turno de trabalho-
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho em escola da rede estadual da Unidade Regional de Educação de Rosário - ano letivo/2017,
na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 1862,  DE  15 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Prorrogação da Complementação da Jornada de Trabalho que exceder às 13 horas em sala de aula
definidas em Lei para os Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro temporário que se encontram em outro turno de trabalho-
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho em escola da rede estadual da Unidade Regional de Educação de Zé Doca - ano letivo/2017,
na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 1870,  DE  15 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.727 de 29 de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam autorizadas as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho aos Profissionais do Magistério da Educação
Básica, do quadro Temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoais docentes nas escolas da
rede estadual de ensino da Unidade Regional de Educação de Bacabal para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo
em vista o que consta na CI nº 196/2017 - URE BACABAL.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 1871,  DE  15 DE SETEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.727 de 29 de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam autorizadas as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho aos Profissionais do Magistério da
Educação Básica, do quadro Temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoais docentes nas
escolas da rede estadual de ensino da Unidade Regional de Educação de Pinheiro para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria,
tendo em vista o que constam nas CI nº 128/2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE SETEMBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2013,  DE  03 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso IV, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Rescindir o Contrato da Professora da Educação Básica -  da Unidade Regional de Educação de Imperatriz, na forma do Anexo,
desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu  efeito à data descrita no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA,PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 03 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2035,  DE  04 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.
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R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Complementação da Jornada de Trabalho aos Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro
Efetivo que excederam as 13h em sala de aula definidas por Lei, em escolas da rede estadual de ensino da Unidade Regional de Educação de São Luís,
no ano letivo de 2017, na forma do Anexo, desta Portaria tendo em vista o que consta no Cont. nº 274638/2017 - CI Nº 343/2017 URE SEDUC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2036,  DE  04 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Complementação da Jornada de Trabalho aos Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro
Efetivo que excederam as 13h em sala de aula definidas por Lei, em escolas da rede estadual de ensino da Unidade Regional de Educação de São Luís,
no ano letivo de 2017, na forma do Anexo, desta Portaria tendo em vista o que consta no Cont. nº 274638/2017 - CI Nº 343/2017 URE SEDUC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2065,  DE  09 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Complementação da Jornada de Trabalho que exceder às 13 horas em sala de aula definidas em Lei para
ao Profissional do Magistério da Educação Básica, do quadro efetivo que se encontra em outro turno de trabalho - Gratificações por Condições
Especiais de Trabalho em escola da rede estadual da Unidade Regional de Educação de Viana - ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria,
tendo em vista o que consta no Cont. nº 253772/2017 - CI nº 278/2017 URE Viana.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 2066,  DE  09 DE  OUTUBRO  DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Complementação da Jornada de Trabalho que exceder às 13 horas em sala de aula definidas em Lei para
ao Profissional do Magistério da Educação Básica, do quadro efetivo que se encontra em outro turno de trabalho - Gratificações por Condições
Especiais de Trabalho em escola da rede estadual da Unidade Regional de Educação de Viana - ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria,
tendo em vista o que consta no Cont. nº 253772/2017 - CI nº 278/2017 URE Viana.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº  2067,  DE  09 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Complementação da Jornada de Trabalho ao Profissional do Magistério da Educação Básica, do quadro
Efetivo que excederam as 13h em sala de aula definidas por Lei, em escola da rede estadual de ensino da Unidade Regional de Educação de Viana,
no ano letivo de 2017, na forma do Anexo, desta Portaria tendo em vista o que consta no Doc. nº 253772/2017 CI nº 278-URE Viana.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2068,  DE  09 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Complementação da Jornada de Trabalho ao Profissional do Magistério da Educação Básica, do
quadro Efetivo que excederam as 13h em sala de aula definidas por Lei, em escola da rede estadual de ensino da Unidade Regional de Educação
de Viana, no ano letivo de 2017, na forma do Anexo, desta Portaria tendo em vista o que consta no Doc. nº 253772/2017 CI nº 278-URE Viana.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2069,  DE  09 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica retificado no Anexo da Portaria nº 1843 de 15 de setembro 2017 de Complementação da Jornada de Trabalho dos Profissionais
do Magistério da Educação Básica do quadro efetivo a carga horária da Professora - URE São Luís, na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo seu efeito a 01.09.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 09 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 2072,   DE  11 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso IV, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Rescindir os Contratos de Prestações de Serviços dos Professores da Educação Básica - Ensino Médio Regular, da Unidade
Regional de Educação de Presidente Dutra, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em vista o que constam nas CIs. nºs 178,179 e 180/2017
GAB/URE PRES. DUTRA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo seus efeitos à data descrita no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 2073,  DE  11 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso IV, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Rescindir o Contrato da Professora da Educação Básica -  da Unidade Regional de Educação de Imperatriz, na forma do Anexo,
desta Portaria, tendo em vista o que consta no Protoc. nº 0000277778/2017 - CI nº 339/2017 - UREI.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data descrita no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2074,  DE  11 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso IV, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Rescindir o Contrato de Prestação de Serviço do Professor da Educação Básica - Ensino Médio Regular, da Unidade Regional
de Educação de Rosário, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em vista o que consta na CI nº 305/2017 - URE ROSÁRIO.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo seu efeito à data descrita no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2075,  DE  11 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Cancelar as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho dos professores contratados da Educação Básica da Unidade
Regional de Educação de Presidente Dutra, constantes no anexo desta Portaria, tendo em vista o que consta na CI nº 176/2017 URE P. DUTRA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos as datas descritas no anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2076,  DE  11 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Cancelar as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho dos professores efetivos da Educação Básica da Unidade Regional
de Educação de Presidente Dutra, constante no anexo desta Portaria, tendo em vista o que consta na CI nº 177/2017/GAB/URE/P.DUTRA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito a data descrita no anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2077,  DE  11 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Cancelar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho do professor contratado da Educação Básica da Unidade Regional
de Educação de Balsas, constante no anexo desta Portaria, tendo em vista o que consta no Doc. nº 277218/2017 - Ofício nº 232/2017-URE Balsas.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito a data descrita no anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2095,  DE  16 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.727 de 29 de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica autorizada a prorrogação da Gratificação por Condição Especial de Trabalho ao Profissional do Magistério da Educação
Básica, do quadro Temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoais docentes nas escolas da rede
estadual de ensino da Unidade Regional de Educação de Açailândia para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2096,  DE  16 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Retificar a Portaria e o Anexo de nºS 1456 de 04 de agosto de 2017 de Cancelamento das Gratificações por Condições Especiais de
Trabalho - Cets de Professores da URE de Barra do Corda a situação funcional dos professores temporários, na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo seu efeito a 07.08.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE OUTUBRO  DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2097,  DE  16 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.818 de 22 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam autorizadas as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho aos Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro
temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoais docentes nas escolas da rede estadual de ensino da Unidade Regional
de Educação de Zé Doca para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em vista o que consta na CI nº 289/2017- URE Zé Doca.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2098,  DE  16 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.818 de 22 de dezembro de 2005,
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R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam autorizadas as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho aos Profissionais do Magistério da Educação Básica,
do quadro efetivo da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoais docentes nas escolas da rede estadual de ensino
da Unidade Regional de Educação de Chapadinha para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2099,  DE  16 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso IV, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Rescindir o Contrato do Professor da Educação Básica - Ensino Médio Regular da Unidade Regional de Educação de São João
dos Patos, na forma do anexo, desta portaria, conforme  Doc 275168/2017 - Ofício 351/2017- URE SJP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo seu efeito à data descrita no Anexo, desta Portaria.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 2100,  DE  16 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso IV, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Rescindir o Contrato de Prestação de Serviços do Professor da Educação Básica - Ensino Médio Regular, da Unidade Regional
de Educação de Balsas, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em vista o que consta no Cont. 282299/2017 - Ofício nº 237/2017 URE.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo seu efeito à data descrita no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 2101,  DE  16 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso IV, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Excluir no Anexo da Portaria Nº 1.301 de 12 de julho de 2017 - Cancelamento de Gratificação por Condições Especiais de
Trabalho o professor efetivo, JOSÉ ALBERTO CAMPOS, Matrícula nº 2228484, da Unidade Regional de Educação de São Luís, uma vez que
houve apenas a mudança do CE Coelho Neto, para o CE Profª Maria do Socorro Almeida, conforme CI nº 354/2017 - URE/SEDUC, anexa.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação

PORTARIA Nº 2102,  DE  16 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Cancelar a Gratificação por Condições Especiais de trabalho do professor efetivo da Educação Básica da Unidade regional de
Educação de São Luís, constante no anexo da Portaria, tendo em vista o que consta no Cont. nº 280911/2017 - CI nº 352/2017 URE/SEDUC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data descrita no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2103,  DE  16 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.818 de 22 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica autorizada a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ao Profissional do Magistério da Educação Básica, do
quadro Efetivo da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoal docente na escola da rede estadual de ensino da
Unidade Regional de Educação de São Luís para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em vista o que consta no Cont. nº
279918/2017 - CI nº 348/2017 - URE/SEDUC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 2104,  DE  16 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Complementação da Jornada de Trabalho que exceder às 13 horas em sala de aula definidas em Lei para
ao Profissional do Magistério da Educação Básica, do quadro efetivo que se encontra em outro turno de trabalho - Gratificações por Condições
Especiais de Trabalho em escola da rede estadual da Unidade Regional de Educação de São Luís - ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria,
tendo em vista o que consta no Cont. nº 279940/2017 - CI nº 350/2017 - URE/SEDUC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 2105,  DE  17 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.727 de 29 de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica autorizada a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ao Profissional do Magistério da Educação Básica, do
quadro Temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoal docente na escola da rede estadual de ensino
da Unidade Regional de Educação de Chapadinha para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2106,  DE  17 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Retificar no Anexo da Portaria nº 2068 de 09 de outubro de 2017 - Complementação da Jornada de Trabalho - Hora Extra de
efetivo, URE Viana, na forma do Anexo, desta Portaria

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo seu efeito a 01.08.2017.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 2107,  DE  17 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.818 de 22 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam autorizadas as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho aos Profissionais do Magistério da Educação Básica, do
quadro Efetivo da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoais docentes nas escolas da rede estadual de ensino da
Unidade Regional de Educação de Rosário para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2108,  DE   17 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.818 de 22 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam autorizadas as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho aos Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro
temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoais docentes nas escolas da rede estadual de ensino da Unidade
Regional de Educação de Codó para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em vista o que consta na CI nº 167/2017-URE - CODÓ.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.
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DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2109,  DE  17 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.818 de 22 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam autorizadas as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho aos Profissionais do Magistério da Educação Básica,
do quadro Efetivo da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoais docentes nas escolas da rede estadual de ensino
da Unidade Regional de Educação de Codó para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria, conforme CI nº 167/2017 - URE CODÓ.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2110,  DE  17 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.818 de 22 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Ficam autorizadas as Gratificações por Condições Especiais de Trabalho aos Profissionais do Magistério da Educação Básica, do quadro
temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoais docentes nas escolas da rede estadual de ensino da Unidade Regional de
Educação de Imperatriz para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em vista o que consta no Protoc. nº 279158/2017 - CI nº 341/2017-UREI.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2111,  DE  17 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.818 de 22 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica autorizada a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ao Profissional do Magistério da Educação Básica, do quadro
contrato da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoal docente na escola da rede estadual de ensino da Unidade Regional
de Educação de Viana para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em vista o que consta na CI nº 288/2017- URE VIANA.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2119,  DE  17 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Cancelar a Gratificação por Condições Especiais de trabalho do professor efetivo da Educação Básica da Unidade regional de
Educação de São Luís, constante no anexo da Portaria, tendo em vista o que consta no Doc. nº 286507/2017 - CI nº 1140/2017 URE/SEDUC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data descrita no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2122,  DE  20 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 9.860/2013, com a redação alterada pelo Medida Provisória nº 226,  de 25 de novembro de 2016,

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Gratificações por Exercício em Unidades de Ensino de Tempo Integral, aos servidores integrantes da Carreira de
Docência da Educação Básica do Subgrupo Magistério da Educação Básica, do quadro efetivo, da Secretaria de Estado da Educação, das
Unidades Regionais de Educação no percentual de 25% (vinte e cinco por cento),  nos termos do artigo 36 da  Lei nº 9860/2013, com a redação
alterada pela Medida Provisória nº 226, de 25 de novembro de 2016, para o ano letivo/2017, na forma do anexo desta Portaria tendo em vista o que
consta no Doc. nº 211645/2017 - CI nº 122/2017 PROEIN SAE/SEDUC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos às datas indicadas no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA  Nº 2123,  DE  20 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,
da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso IV, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Rescindir o Contrato de Prestação de Serviços do Professor da Educação Básica - Ensino Médio Regular, da Unidade Regional
de Educação de Bacabal, na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo seu efeito à data descrita no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2124,  DE  20 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente em referência ao disposto no artigo 25,

da Constituição Federal de 1988 e no artigo 69, inciso II, da Constituição do Estado do Maranhão.

R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar o pagamento da Complementação da Jornada de Trabalho ao Profissional do Magistério da Educação Básica, do quadro

Efetivo que excederam as 13h em sala de aula definidas por Lei, em escolas da rede estadual de ensino da Unidade Regional de Educação de Pedreiras,

no ano letivo de 2017, na forma do Anexo, desta Portaria, tendo em vista o que consta no Doc. 287077/2017  - Ofício nº 252/2017-UREP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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PORTARIA Nº 2125,  DE  20 DE OUTUBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista dispositivos legais contidos na
Lei 6.107/94, Decreto Estadual 20.829/2004 com a redação alterada pelo Decreto nº 21.727 de 29 de novembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica autorizada a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho ao Profissional do Magistério da Educação Básica, do
quadro Temporário da Secretaria de Estado da Educação, para complementar o quadro de pessoal docente na escola da rede estadual de ensino
da Unidade Regional de Educação de Chapadinha para o ano letivo/2017, na forma do Anexo, desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seu efeito à data indicada no Anexo.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE OUTUBRO DE 2017.

FELIPE COSTA CAMARÃO
Secretário de Estado da Educação
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ESTADO DO MARANHÃO

���	�	�
��
PODER EXECUTIVO

1 – As assinaturas do D.O. poderão ser feitas diretamente na Unidade de Gestão do Diário Oficial ou
             solicitadas por telefone ou correio, e valem a partir de sua efetivação.

2 – Os suplementos, não estão incluídos nas assinaturas. O  envio destes é opcional e está condicionado ao
pagamento de 10% sobre o valor da assinatura.

����������#�����

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial, observe
 atentamente as instruções abaixo:

a) Edição dos textos enviados a Unidade de Gestão do Diário Oficial em CD ou Pen Drive;
b) Medida da Página - 17cm de Largura e 25 cm de Altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6,0 ou Superior;
d) Tipo da fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra:  9;
f) Entrelinhas automático;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadros sem linhas de grade ou molduras;
i) Gravar no CD ou Pen Drive sem compactar, sem vírus de computador;
j) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até

30 dias após a circulação do Diário Oficial;
k) Se o erro for proveniente de falha de impressão, a matéria será  republicada sem

ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do CD ou Pen Drive, o ônus da retifi-
cação ficará a cargo do cliente;

l) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas;
m) Utilize tantos CDs ou Pen Drives quanto seu texto exigir;
n) Entrega de originais, 48 horas antes da data solicitada para Publicação.

Informações pelo telefone (98) 3222-5624

CASA CIVIL
Unidade de Gestão do Diário Oficial

Av. Senador Vitorino Freire, 1969 - Areinha – Fone: 3222-5624
CEP.: 65.030-015 – São Luís - Maranhão

E-mail: atendimento.diariooficial@gmail.com   –  Site: www.diariooficial.ma.gov.br

  FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA                                      MARCELO TAVARES SILVA
                                        Governador                                       Secretário-Chefe da Casa Civil

TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA FIALHO
Diretora Geral do Diário Oficial
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VALOR DO EXEMPLAR

Exemplar do dia......................... R$  0,80

Após 30 dias de circ. ................ R$   1,20

Por exerc. decorrido ............... R$   1,50

PUBLICAÇÕES
Valor centímetro x coluna (1cm x 8,5cm)

Terceiros ....................................  R$  7,00
Executivo ....................................  R$  7,00

Judiciário ....................................  R$  7,00
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE BALSAS/MA.

EDITAL Nº 142/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das inscri-
ções para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉCNICO PE-
NITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO Temporário com formação de
cadastro reserva, para a unidade prisional da cidade de Balsas/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Balsas/Mapertencente à Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária:

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.4. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.4.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO PENITEN-
CIÁRIO ADMINISTRATIVO.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário Administrativo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir ensino médio completo em Instituição Credenciada
pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do curso.

2.1.13. PossuirRG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico penitenciário administrati-
vo constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme tabela
abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais
para o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar da
data de formalização do contrato administrativo de prestação de serviços,
podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo,
filiação ounúmero do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido du-
rante o processo de inscrição deverá preencher o requerimento de
solicitação de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio
sistema e entregar na secretaria de administração penitenciária, acompa-
nhado da cópia dos documentos que contenham os dados corretos, so-
mente até o último dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo
em outros editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de direito
público interno, externo e de direito privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br
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3.2.2. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações
do cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou
com erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome
do candidato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato
estará automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4 - DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correios
ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação ficarão
em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo prazo de
05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado do seletivo,
nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e pro-
cedimento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência
da SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsa-
bilidade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência res-
ponsável pela Investigação Social poderá obter elementos informa-
tivos de quem os detenha, realizar diligências, obter dados de regis-
tros e documentos sem prejuízo de outras investigações que a qualquer
tempo se fizerem necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados
à Investigação Social, serão considerados como eliminados deste
Processo Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à In-
vestigação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade
de atendimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época
da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de ab-
solvição com sentença penal transitada em julgado que reconheça
estar provada a inexistência do fato; não constituir o fato infração
penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e
os casos de extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a
VI e IX do art. 107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;
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e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham
prejudicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo
motivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de
dados para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apre-
sentação de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o
cancelamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anu-
lação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e
rescisão contratual se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convocará
o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchimento
de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os documentos
constantes no edital de convocação que será publicado no site da SEAP.

6 - DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente,
considerando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7 - DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do
quantitativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos
dispostos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e estarem de
posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos,
à medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.
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8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos originais,
compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente,
por 03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência.
Ficará, também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias,
ainda que intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos,
no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administração
Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar as
proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularida-
des da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por
ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas
as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO

Prestar apoio no planejamento, organização, monitoramento
das atividades técnicas diárias executadas dentro dos estabelecimentos
penais e administrativos da Secretaria de Administração Penitenciária;

Prestar apoio para execução das atividades de coleta de dados
e executar serviços de registro de informações penitenciárias;

Executar outras atividades correlatas;

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENITEN-
CIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARAA UNIDADE

PRISIONAL DA CIDADE DE BALSAS/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário Administrativo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA 
ÁREA 

PONTUAÇÃO  

1. Tempo de serviço prestado no exercício 
de cargo, emprego ou função pública, na 
área de conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre, em órgãos ou 
entidades da Administração Pública Direta 
ou Indireta Municipal, Estadual, Federal ou 
em empresa privada, comprovada por meio 
de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou 
cópia da Carteira de Trabalho (registro do(s) 
contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 2 (dois), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem experiência = 0 
pontos 
Até 12 meses = 1,0 
ponto 
De 13 a 24 meses = 2,0 
pontos 
De 25 a 36 meses = 3,0 
pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em 
atividade prisional na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a 
qual concorre comprovada por meio de 
Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, 
e/ou cópia de Carteira de Trabalho (registro 
do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais na área de atuação já pontuado 
no item 1 (um), em estágios, atividades 
informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 0 
pontos 
Até 12 meses= 2,0 
pontos 
De 13 a 24 meses= 3,0 
pontos 
De 25 a 36 meses= 4,0 
pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de 
conclusão de cursos naárea para a qual 
concorre ou na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de 
conclusão em cursos de informática em 
software ou hardware/digitação. O 
certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo 30(trinta) 
horas. 

Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 1,0 ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
12/12/2017 

 
BALSAS-

MA 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
BALSAS 

 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
12/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO EM

ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DEBALSAS/MA.

EDITAL  Nº 143/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das
inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉCNICO
EM ENFERMAGEM Temporário com formação de cadastro reserva,
para a unidade prisional da cidade de Balsas/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Balsas/Ma pertencente à Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária:

1.3. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.5. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.5.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.
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2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO EM
ENFERMAGEM.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de técnico em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de nacio-
nalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de di-
reitos políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual
ou municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário em Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso técnico em Enfermagem em Institui-
ção Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão
doe possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN, (a cópia
do certificado deve conter frente e verso);

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico em enfermagem constam
no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência
do contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os
candidatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), conforme
tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais
para o cargo de Técnico Penitenciário em enfermagem.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo,
filiação ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido
durante o processo de inscrição deverá preencher o requerimento de
solicitação de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio
sistema e entregar na secretaria de administração penitenciária, acom-
panhado da cópia dos documentos que contenham os dados corretos,
somente até o último dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo
em outros editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações
do cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do can-
didato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará
automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de ex-
cluir do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que
constatada falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apre-
sentados, sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes,
respondendo ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas
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3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4 - DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correios
ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação ficarão
em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo prazo de
05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado do seletivo,
nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado
no mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seletivo
o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência
da SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável

pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de
quem os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e
documentos sem prejuízo de outras investigações que a qualquer
tempo se fizerem necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados
à Investigação Social, serão considerados como eliminados deste
Processo Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à In-
vestigação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade
de atendimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a
época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não reco-
mendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de
absolvição com sentença penal transitada em julgado que reconheça
estar provada a inexistência do fato; não constituir o fato infração
penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e
os casos de extinção de punibilidade especificados pelos incisos II
a VI e IX do art. 107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham
prejudicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo motivo
devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em comis-
são em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos, disciplinares,
morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.5.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.
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4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de
dados para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apre-
sentação de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o
cancelamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anu-
lação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e
rescisão contratual se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convocará
o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchimento
de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6 - DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente,
considerando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7 - DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos:

na divulgação da classificação na primeira fase e na divulgação
da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua
documentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do
quantitativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos
dispostos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e estarem
de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos,
à medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos originais,
compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;
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i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico
especializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove
ser a sua residência;

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente,
por 03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência.
Ficará, também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias,
ainda que intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos,
no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar
as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularida-
des da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por
ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas
as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e indi-
vidualizada aos pacientes presos, sob supervisão do enfermeiro;

Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e
no controle sistemático da infecção;

Auxiliar em atividades de orientação relativas a higiene, ali-
mentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento
de saúde;

Verificar os sinais vitais e as condições gerais de presos, segundo
prescrição médica e de enfermagem;

Cumprir prescrições de assistência médica;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
Executar outras atividades correlatas;
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ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO

DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO EM

ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE

PRISIONAL DA CIDADE DEBALSAS/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário em Enfermagem

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA 
ÁREA 

PONTUAÇÃO  

1. Tempo de serviço prestado no exercício 
de cargo, emprego ou função pública, na 
área de conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre, em órgãos ou 
entidades da Administração Pública Direta 
ou Indireta Municipal, Estadual, Federal ou 
em empresa privada, comprovada por meio 
de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou 
cópia da Carteira de Trabalho (registro do(s) 
contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 2 (dois), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 
 
*É vedada, para efeito de comprovação de 
tempo de serviço. A contagem de atividade 
anterior à obtenção do grau de técnico em 
enfermagem 

Sem experiência = 0 
pontos 
Até 12 meses = 1,0 
ponto 
De 13 a 24 meses = 2,0 
pontos 
De 25 a 36 meses = 3,0 
pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em 
atividade prisional comprovada por meio de 
Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, 
e/ou cópia de Carteira de Trabalho (registro 
do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais na área de atuação já pontuado 
no item 1 (um), em estágios, atividades 
informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 0 
pontos 
Até 12 meses= 2,0 
pontos 
De 13 a 24 meses= 3,0 
pontos 
De 25 a 36 meses= 4,0 
pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de 
conclusão de cursos na área para a qual 
concorre ou na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas e não poderá haver acúmulo de 
certificados. Não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online 

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de informática 
em software ou hardware/digitação (a 
pontuação será apenas um certificado, 
desde que contenha carga horária 
mínima de 30 horas, ou em mais de um 
certificado cuja a somatória atinja no 
mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 1,0 ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

EM ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
12/12/2017 

 
BALSAS-

MA 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
BALSAS 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
12/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL TEMPORÁRIO DA

UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE BALSAS/MA.

EDITAL  Nº 144/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIALtemporário
com formação de cadastro reserva, para a cidade de Balsas/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Balsas/Mada Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em serviço social:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;
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2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de Es-
pecialista Penitenciário - Assistente Social, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em Serviço Social em
Instituição Credenciada pelo MEC,comprovado por certificado de conclu-
são do curso e possuir registro no Conselho de Assistência Social - CRESS,
(a cópia do certificado deve conter frente e verso).

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
serviço social constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência
do contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os
candidatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Serviço Social 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 
30 (trinta) horas 

semanais 
Especialista Penitenciário em Serviço 
Social 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar da
data de formalização do contrato administrativo de prestação de serviços,
podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e
entregar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado
da cópia dos documentos que contenham os dados corretos, somente
até o último dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em
outros editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações
do cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou
com erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do
candidato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará
automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de intei-
ra responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de
excluir do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que
constatada falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apre-
sentados, sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes,
respondendo ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4 - DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 
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4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisitos
exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido pelo
Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correios
ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação ficarão
em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo prazo de
05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado do seletivo,
nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certame caso
não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou anexo II, ou
caso apresente documentação divergente do requisitado no mesmo item,
conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seletivo
o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência
da SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabi-
lidade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsá-
vel pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de
quem os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e docu-
mentos sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se
fizerem necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados
à Investigação Social, serão considerados como eliminados deste
Processo Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à In-
vestigação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade
de atendimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época
da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomen-
dação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial
no qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de
absolvição com sentença penal transitada em julgado que reconhe-
ça estar provada a inexistência do fato; não constituir o fato infra-
ção penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração
penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração
penal, e os casos de extinção de punibilidade especificados pelos
incisos II a VI e IX do art. 107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.
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4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP
convocará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o
preenchimento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no
site da SEAP.

6 - DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente,
considerando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7 - DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação
na primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua
documentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do
quantitativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos
dispostos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e estarem
de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos,
à medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado
em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos originais,
compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico
especializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:
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a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes   hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente,
por 03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência.
Ficará, também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco)
dias, ainda que intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos,
no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administração
Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar as
proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularida-
des da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por
ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas
as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM SERVIÇO SOCIAL

Atendimento Individual
Atendimento Familiar
Atendimento em Grupo

Compor equipes interdisciplinares de execução e tratamento
penal nos estabelecimentos penais com objetivo de propor e executar
intervenções que reduzam a vulnerabilidade psicossocial do preso,
auxiliando-o no seu processo de reintegração social;

Planejar, acompanhar, avaliar e rever a execução de atividades
de orientação a presos sobre direitos e deveres, normas, serviços e
benefícios sociais;

Identificar medidas necessárias para a minimização de problemas
de desajustamentos sociais no ambiente prisional;

Desenvolver e propor projetos e ações na área de assistência
social, nos estabelecimentos penais e em articulação com a rede de
assistência nas demais localidades;

Emitir pareceres, laudos e estudo social e outros documentos
sobre matéria de sua área;

Outras atividades correlatas;
Exercer a função de referência Técnica do Núcleo Psicossocial

da Unidade Prisional, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, fazendo
revezamento semestral sempre que possível;

Programar e executar juntamente coma equipe de saúde, tera-
pia ocupacional, psicologia e segurança ações de atenção básica para
o processo de reintegração social;

Realizar atendimento inicial de presos provisórios;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento

do egresso e do pré-egresso;
Orientar familiares e presos quanto aos benefícios da previ-

dência social;
Realizar encaminhamento visando ações na área de assistência

e previdência;
Atuar como educador para a saúde e ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de rotina, urgência e emergência, efetuando

os encaminhamentos necessários;
Implementar e executar políticas sociais na área de saúde, as-

sistência e previdência, elaborando, coordenando, executando e avali-
ando programas e projetos na área social para encaminhar providências
e prestar orientação social a pessoas e grupos e à população em geral;

Realizar e colaborar com campanhas educativas, destinadas
aos servidores, presos e seus familiares, quanto a sensibilização para
prevenção ao contágio de doenças infecto contagiosas, epidêmicas,
bem como o uso de contraceptivos e outros tópicos;
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Orientar os presos e familiares quanto o cumprimento das
saídas temporárias no que se refere a finalidade do benefício, resgate do
vínculo afetivo, retorno na data prevista e demais condutas do preso
que possa contribuir com sua reinserção social;

Orientar e encaminhar o egresso e o pré-egresso à instituições
parceiras;

Supervisionar o trabalho externo do preso, mediante visitas de
inspeção ao local de trabalho conforme critérios e propostas realizadas
em reunião da Comissão Técnica de classificação;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Registrar os documentos dos presos no sistema de informação
prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do
Conselho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano
Individual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria
relacionada à sua área de atuação, quando solicitado;

Acompanhar o cadastro e credenciamento de visitantes dos pre-
sos na unidade prisional, no Núcleo de Atendimento a Família e orienta-los
sobre a visita de crianças, adolescentes e ainda sobre a visita íntima;

Cadastrar e credenciar visitas religiosas na unidade prisional;
Fazer a interlocução com os familiares do preso a fim de resgatar

o vínculo familiar, colaborando com a reinserção social;
Solicitar escolta externa de presos, apresentando justifica-

damente a demanda do serviço social;
Articular com os demais setores da unidade a fim de proporcionar

a ressocialização do preso;
Articular parecerias com a rede social disponível na comunidade,

visando a inclusão dos familiares do nessa rede;
Orientar e providenciar a obtenção ou emissão dos documen-

tos necessários ao exercício da cidadania do preso e aos núcleos
da unidade;

Orientar o preso ou pessoa por ele indicado, quanto o recebimento
e guarda do cartão benefício advindo das parcerias de trabalho;

Articular com cartórios de registro civil, hospitais e institutos
quando necessário;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica conferidas
por lei aos profissionais do serviço social, que exijam formação de nível
superior em conformidade com o CRESS.

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVAPARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE BALSAS/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Serviço Social

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA 
ÁREA 

 
PONTUAÇÃO 

1.Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a 
qual concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração e/ou cópia da Carteira 
de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 

Sem experiência = (0 
ponto) Até 12 (doze) 
meses = (1,0 ponto)

trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, 
foto e dados pessoais).  
* É vedada, para efeito de comprovação do 
tempo de serviço, a contagem de atividade 
anterior à obtenção do grau de bacharel em 
serviço social. 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 2 (dois), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

( p )
De 13 a 24 meses = 
(2,0 pontos)        De 
25 a 36 meses =  (3,0 
pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração, e/ou Cópia de Carteira 
de Trabalho (registro do (s) contrato (s) de 
trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, 
foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 1 (um), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa. 

Sem experiência = (0 
pontos)    Até 12 
meses = (2,0 pontos)      
De 13 a 24 meses = 
(3,0 pontos)       De 25 
a 36 meses = (4,0 
pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de 
conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 
(oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos realizados 
online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

 6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária mínima 
de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM SERVIÇO SOCIAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
12/12/2017 

 
BALSAS-

MA 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
BALSAS 

 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
12/12/2017 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE BACABAL/MA.

EDITAL  Nº 145/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado de Auxiliar de
Segurança Penitenciária Temporário com formação de cadastro reserva,
para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA (SEXO
FEMININO)

1.1. As vagas deste edital são destinadas a candidatos do sexo
masculino e feminino;

1.2. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas cadastro reserva para a unidade prisional da cidade
de Bacabal/Ma

1.3. De acordo com a necessidade do Estado e do interesse do
candidato, estes poderão ser alocados em outras unidades carcerárias
dos municípios e localidades circunvizinhas.

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades
prisionais e delegacias da cidade que concorre o candidato, observando
a ordem de sua classificação;

1.5. Não haverá reserva de vagas a candidatos portadores de
deficiência, em função das peculiaridades das atribuições do cargo,
constantes no art. 38 do Decreto Federal nº 3.298/99.

1.6. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1977 e suas atualização e por este instrumento convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.6.1 O processo seletivo simplificado é regido também pela Lei
nº 10.224 de 15 de abril de 2015, que dispões sobre a criação do cargo.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE AUXILIAR DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

2.1. Os requisitos, as atribuições do auxiliar de segurança peni-
tenciária temporário, a remuneração, a jornada de trabalho e o prazo de
vigência do contrato, constam abaixo:

DO AUXILIAR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
TEMPORÁRIO - FEMININO.

REQUISITOS:
- Possuir certificado, devidamente registrado, de conclu-

são de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou pro-
fissionalizante, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação.

- Ser aprovado em todas as fases do processo seletivo.

- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de naci-
onalidade portuguesa estar amparado nos termos do art. 12, §1º
da Constituição Federal.

- Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais e milita-
res, através de título de eleitor, declaração de quitação da justiça eleitoral
e certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino).

- Possuir carteira de identificação e CPF.

- Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, na
data da inscrição.

- Ter idade mínima de dezoito anos completos na data do
encerramento da inscrição.

- Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições
do cargo.

- Apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da
Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o
caso, da Justiça Militar Estadual (artigo 125, § 3.º, da CF), da cidade/
município e/ou da jurisdição onde residiu nos últimos cinco anos,
expedidas, no máximo, há seis meses.

- Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou
municipal.

- Cumprir as determinações deste edital.

- Não ter sofrido sanção penal, correcional ou disciplinatória
no exercício de cargo ou função junto ao poder público da esfera federal,
estadual e/ou municipal.

- Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37,
XVI da CF).

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
Auxiliar o agente penitenciário a realizar a guarda e vigilância

interna da unidade prisional, apoiando na ordem, segurança e discipli-
na; Receber e incluir o preso nas regras e normas da unidade prisional;
Acompanhar e monitorar a movimentação de presos nas dependências
internas da unidade prisional e em deslocamentos diversos de acordo
com as determinações legais, encaminhando-os para atendimento nos
diversos setores sempre que se fizer necessário; Observar as condições
de segurança estrutural e disciplinares dos presos em suas atividades
individuais e coletivas com a finalidade de detectar problemas e situa-
ções anormais; Orientar os presos quanto às normas disciplinares,
divulgando os direitos, deveres e obrigações conforme normativas le-
gais; Efetuar o controle de visitantes e revistar toda pessoa previamen-
te autorizada que pretenda ingressar na unidade prisional; Controlar a
entrada e saída de pessoas, veículos e volumes, conforme normas espe-
cíficas da unidade; Efetuar a conferência periódica dos presos de acor-
do com as normas da unidade; Verificar e conferir os materiais e as
instalações do posto de trabalho, zelando pelos mesmos; Realizar o
monitoramento via Circuito Fechado de Televisão CFTV; Desempenhar
outras atividades em consonância com a lei de execuções penais.

REMUNERAÇÃO
Remuneração no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), composto pelo subsídio da categoria, já acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.

JORNADA DE TRABALHO
A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, po-

dendo ser cumprida em escala de plantão a ser estabelecida de acordo
com a necessidade do serviço, conforme definição da unidade prisional
em que o CONTRATADO será lotado.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO
12 (doze) meses a contar da data de formalização do contrato

administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogado na
forma da legislação vigente.
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3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e
entregar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado
da cópia dos documentos que contenham os dados corretos, somente
até o último dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo
em outros editais em andamento.

3.1.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira
fase a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.4. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

3.4.1. O candidato deverá preencher os requisitos exigidos
no item 2.1.

3.5. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou
com erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do
candidato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará
automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.6.  Não caberá recurso administrativo nos casos de elimina-
ção por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.7. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por motivo
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestio-
namento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.8. As informações prestadas no ato da inscrição são de intei-
ra responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de
excluir do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que
constatada falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apre-
sentados, sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes,
respondendo ainda seu autor na forma da lei.

3.8.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.9. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4 - DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

4.1.1. A Primeira Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de uma Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base nas informações da ficha
de inscrição preenchida no site www.seap.ma.gov.br pelo candidato;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória descrita no
subitem 2.1 e anexo I, no prazo e local estabelecido pelo Edital de
Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apresen-
tação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horárioque
serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da comissão do processo seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do concurso, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.3.2. A documentação não poderá ser entregue via Correios
ou via e-mail.

4.1.1.4. O Edital de Convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.5. O Candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo I, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente edital.

*Será automaticamente eliminado do processo seletivo o can-
didato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br e no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no Anexo 1 desde Edital.

4.5. A Segunda Fase, de caráter classificatório e eliminatório, será
realizada por meio de investigação social e procedimento administrativo
disciplinar junto ao serviço de inteligência da SEAP/MA.

4.5.1. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a) prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais
e administrativas;

b) possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial
no qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de
absolvição com sentença penal transitada em julgado que reconhe-
ça estar provada a inexistência do fato; não constituir o fato infra-
ção penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração
penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração
penal, e os casos de extinção de punibilidade especificados pelos
incisos II a VI e IX do art. 107 do CPB;

c) práticas, em caso de servidor público ou no exercício de
função pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato
de serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja
por falta de interesse público;

d) manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;
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e) prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f) uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g) vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h) habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo
motivo devidamente justificado;

i) demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j) prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k) ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l) outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.5.2. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.5.1. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.5.2.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.5.3. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no ANEXO I desde Edital.

4.5.4.Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresen-
tação de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o
cancelamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a
anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época,
sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis
e rescisão contratual se já contratado.

4.6. Concluída a 2ª fase comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social), será
homologado o resultado final e de acordo com a necessidade da admi-
nistração pública será convocado o quantitativo necessário de candida-
tos classificados para participarem do curso de formação e firmarem
contrato de prestação de serviços.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convocará
o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchimento
de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6 - DO DESEMPATE

6.1. Em casos de empate, será dada preferência ao candidato
que obteve maior pontuação no quesito experiência profissional em
atividade prisional;

6.2. Por último, o critério de desempate será o candidato com
maior idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7 - DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: da divulgação da classificação na primeira fase eda
divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Deverão ser redigidos dentro do prazo máximo de 24 horas
a contar da divulgação da classificação na primeira fase e, também, pelo
mesmo prazo a contar da divulgação da classificação na segunda fase.

7.3. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 e 7.2 serão
desconsiderados.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.7. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7.1. Após o julgamento de todos os recursos, será publicado
aviso no site da SEAP www.seap.ma.gov.br sobre o julgamento
dos mesmos.

7.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do
quantitativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos
dispostos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída esta etapa, a Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e estarem
de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos,
à medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Documento original de CPF;

b) Carteira de Identificação original;
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c) Comprovante de Cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Título de Eleitor com comprovante de votação da última
eleição;

e) Certificado de Reservista ou CDI (Certificado de Dispensa
de Incorporação), para os candidatos do sexo masculino;

f) Certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar,
originais;

g) Comprovante de Residência (conta de água, energia elétrica,
ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento
de Polícia);

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico
especializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

8.7. Serão convocados para contratação os candidatos segundo
a ordem de classificação e por sexo.

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

I. A pedido do CONTRATADO, com antecedência mínima de
trinta dias a outra parte.

II. Pela expiração de sua vigência;

III. A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização.

IV. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo.

V. Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

VI. Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

VII. Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

VIII. Quando o contratado incorre em falta disciplinas, inde-
pendentemente de procedimento administrativo;

IX. Quando constatado, a qualquer momento, o exercício de
qualquer carreira ou profissão remunerada, junto a órgãos públicos
ou junto à iniciativa provada, salvo as previsões contidas no inciso
XVI do art. 37 da Constituição Federal e desde que em horário de
trabalho compatível.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar
as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado a critério da administração por igual período.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularida-
des da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por
ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas
as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. A classificação final do certame será por cidade e
por sexo.

10.11. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante
divulgação no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br).

10.12. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
- SEAP poderá facultar ao candidato sua convocação para outro mu-
nicípio, desde que inexistam candidatos no quadro reserva do
munícipio da unidade a ser guarnecida e seja observada a classificação
geral da cidade a qual concorreu.

10.13. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20de novembrode 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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ANEXO: I

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE BACABAL/MA.

CARGO: Auxiliar de Segurança Penitenciária (Sexo feminino)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO�

1. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração e Cópia de Carteira de 
Trabalho (registro do(s) contrato(s) de trabalho e 
páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados 
pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 

- Sem experiência: 
(0 ponto) 
- Até 12 (doze) 
meses: (3,0 pontos) 
- De 13 a 24 meses: 
(4,0 pontos) 
- De 25 a 36 meses: 
(5,0 pontos) 
 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO�

2. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de formação 
na área de vigilância                              
e segurança privada. 

 
Sem certificado = 0 ponto 

Certificado de, no mínimo, 200 
horas = 1,0 ponto 

3. Ser portador de Certificado Curso 
de formação/capacitação na área 
prisional. 
O certificado apresentado deverá 
conter carga horária de, no mínimo, 
80 (oitenta) horas e não poderá haver 
acúmulo de certificados. 
*Não serão aceitos certificados de 
cursos realizados online 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 80 

horas =3,0 pontos�

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de 
informática em software ou 
hardware/digitação (a pontuação será 
aferida em apenas um certificado, 
desde que contenha carga horária 
mínima de 30horas, ou em mais de 
um certificado cuja a somatória 
atinja no mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado(s) de, no mínimo, 

30 horas= 1 ponto�

ANEXO: II

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE AUXILIAR

DE SEGURANÇA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:0013h:00 

às 17h:00 

 
13/12/2017

BACABAL-
MA 

UNIDADE PRISIONAL 
DE BACABAL 

 

08h:00 às 
12h:0013h:00 

às 17h:00 

 
13/12/2017

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM DIREITO TEMPORÁRIO DA UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE CARUTAPERA/MA.

EDITAL  Nº 146/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM DIREITO temporário com
formação de cadastro reserva, para a cidade de Carutapera/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Carutapera/Mada Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM DIREITO

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em Direito:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual
ou municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Jurídico, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir nível superior de bacharelado em Direito em
Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de
conclusão do curso(a cópia do certificado deve conter frente e verso)e
possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

2.1.13. Possuir RG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
Direito constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência
do contrato,
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JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
Direito 

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1 O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4 - DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correios
ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Será automaticamente eliminado do processo seletivo
o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.8. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência
da SEAP/MA.

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os
candidatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembrode 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo,
filiação ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido
durante o processo de inscrição deverá preencher o requerimento de
solicitação de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio
sistema e entregar na secretaria de administração penitenciária, acom-
panhado da cópia dos documentos que contenham os dados corretos,
somente até o último dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo
em outros editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Direito Público Externo e de Direito Privado serão
automaticamente anuladas e não constarão no Edital de Convocação
para a primeira fase a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações
do cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou
com erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do
candidato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará
automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Direito 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.
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4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabi-
lidade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsá-
vel pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de
quem os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e docu-
mentos sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se
fizerem necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados
à Investigação Social, serão considerados como eliminados deste
Processo Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investigação
Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimento da
Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.4.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial
no qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de
absolvição com sentença penal transitada em julgado que reconhe-
ça estar provada a inexistência do fato; não constituir o fato infra-
ção penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração
penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração
penal, e os casos de extinção de punibilidade especificados pelos
incisos II a VI e IX do art. 107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo motivo
devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em comis-
são em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas Federal,
Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos, disciplinares,
morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no subitem
4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará a sua
eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de
dados para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apre-
sentação de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão
o cancelamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a
anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e
rescisão contratual se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convocará
o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchimento
de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6 - DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente,
considerando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7 - DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.
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7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à
desclassificação de candidato que não obtiver classificação dentro do
quantitativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos
dispostos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e estarem
de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos,
à medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos originais,
compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico
especializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove
ser a sua residência;

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente,
por 03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência.
Ficará, também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias,
ainda que intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos,
no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documenta-
ção, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados no
processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administração
Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar as
proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.
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10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final,
não acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante
divulgação no site da SEAP

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM DIREITO

Planejar, executar, acompanhar e controlar as atividades de
assistência técnico jurídica, respeitados os regulamentos dos serviços;

Atendimentos jurídicos diretos, pessoais e individualizados
aos presos, egressos e reeducandos;

Planejar, executar e avaliar programas de individualização da
pena, visando ações de execução e tratamento penal

Executar outras atribuições que lhe forem correlatas;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de rotina, urgência e emergência, efetuando

os encaminhamentos necessários;
Orientar os presos quanto o cumprimento das saídas temporárias

no que se refere a finalidade do benefício;
Orientar o pré-egresso e o egresso quanto as instituições

próprias visando a reinserção social;
Articular com os demais setores da unidade a fim de proporcionar

a ressocialização do preso;
Executar serviços técnico-jurídicos em geral, com suporte

jurídico às unidades administrativas prisionais;
Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-

pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar, de forma padronizada e com vocábulo jurídico adequado, o
sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação;
Programar e executar as propostas apresentadas no Plano

Individual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;
Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria

relacionada à sua área de atuação quando solicitado;
Analisar dados no Sistema de Informações Penitenciárias;
Elaborar relatórios técnicos do preso para subsidiar os trabalhos

da Comissão Técnica de Classificação e da Comissão Transdisciplinar;
Elaborar e acompanhar a evolução do plano individual de atendi-

mento indicando entre outros no caso do preso: crime cometido, imputação
da pena, condições apriorísticas para progressão ou regressão de regime,
potencializando o objetivo da reinserção social;

Auxiliar tecnicamente a Comissão Técnica de Classificação na
tutela da aplicação da progressão de regime e do princípio constitucional
da individualização da pena;

Elaborar relatório para informar à Comissão Disciplinar quan-
do da ocorrência de fato que, em tese, configure falta leve, média ou
grave pelo preso;

Auxiliar tecnicamente a Comissão Disciplinar para possibilitar
adequada classificação do fato ocorrido e a melhor disciplina da Unida-
de Prisional;

Realizar interlocução com o Defensor Público ou com o ad-
vogado constituído e, quando necessário, com outros órgãos competentes,
cuidando para que o preso não reste carente de assistência jurídica;

Auxiliar o Diretor da Unidade a prestar informações sempre
que solicitado pelos órgãos públicos competentes;

Atuar como auxiliar técnico administrativo da Assessoria Jurí-
dica da SEAP na Unidade Prisional, prestando informações jurídicas
quando solicitado, facilitando a comunicação destas com aquela;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais bacharéis em direito, que exijam
formação de nível superior em conformidade com a OAB e Resoluções.

ANEXO: II
Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM DIREITO TEMPORÁRIO DA UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE CARUTAPERA/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Direito

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA 
ÁREA 

 
PONTUAÇÃO 

1.Tempo de serviço prestado, no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a 
qual concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração e/ou cópia da Carteira 
de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, 
foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do 
tempo de serviço, a contagem de atividade 
anterior à obtenção do grau de bacharel em 
direito. 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 2 (dois), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa. 

Sem experiência = (0 
ponto)           Até 12 
(doze) meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 24 
meses = (2,0 pontos)      
De 25 a 36 meses =  
(3,0 pontos)     
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2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração, e/ou Cópia de Carteira 
de Trabalho (registro do (s) contrato (s) de 
trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, 
foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 1 (um), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa. 

Sem experiência = (0 
pontos)    Até 12 
meses = (2,0 pontos)      
De 13 a 24 meses = 
(3,0 pontos)       De 25 
a 36 meses = (4,0 
pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de 
conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 
(oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos realizados 
online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

 6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária mínima 
de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM DIREITO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - MA 
 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
11/12/2017 

 
CARUTAPERA-

MA 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
CARUTAPERA 

 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
11/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO EM

ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DECARUTAPERA/MA.

EDITAL  Nº 147/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das
inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉCNICO
EM ENFERMAGEM Temporário com formação de cadastro reserva,
para a unidade prisional da cidade de Carutapera/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão
concorrendo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional
da cidade de Carutapera/Ma pertencente à Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária:

1.3. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.5. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.5.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO EM EN-
FERMAGEM.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de técnico em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário em Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso técnico em Enfermagem em Institui-
ção Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão
doe possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN, (a cópia
do certificado deve conter frente e verso);
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2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico em enfermagem constam
no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência
do contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os
candidatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), conforme
tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 
R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais
para o cargo de Técnico Penitenciário em enfermagem.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e
entregar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado
da cópia dos documentos que contenham os dados corretos, somente
até o último dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em
outros editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações
do cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do can-
didato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará
automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de intei-
ra responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de
excluir do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que
constatada falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apre-
sentados, sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes,
respondendo ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4 - DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correios
ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação ficarão
em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo prazo de
05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado do seletivo,
nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certame caso
não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou anexo II, ou
caso apresente documentação divergente do requisitado no mesmo item,
conforme pontuação, do presente Edital.
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4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seletivo
o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados
os candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e proce-
dimento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência
da SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabi-
lidade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsá-
vel pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de
quem os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e docu-
mentos sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se
fizerem necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste
Processo Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à In-
vestigação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade
de atendimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a
época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial
no qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de
absolvição com sentença penal transitada em julgado que reconhe-
ça estar provada a inexistência do fato; não constituir o fato infra-
ção penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração
penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração
penal, e os casos de extinção de punibilidade especificados pelos
incisos II a VI e IX do art. 107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham
prejudicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo motivo
devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.5.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de
dados para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apre-
sentação de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão
o cancelamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a
anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e
rescisão contratual se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convocará
o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchimento
de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6 - DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente,
considerando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.
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7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do
quantitativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos
dispostos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e estarem
de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos,
à medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos originais,
compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico
especializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente,
por 03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência.
Ficará, também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco)
dias, ainda que intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos,
no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;
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g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administração
Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar as
proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularida-
des da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial
por ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com
todas as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de
ordem administrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e
individualizada aos pacientes presos, sob supervisão do enfermeiro;

Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e
no controle sistemático da infecção;

Auxiliar em atividades de orientação relativas a higiene, ali-
mentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em
tratamento de saúde;

Verificar os sinais vitais e as condições gerais de presos, segundo
prescrição médica e de enfermagem;

Cumprir prescrições de assistência médica;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
Executar outras atividades correlatas;

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO EM

ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DECARUTAPERA/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário em Enfermagem
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA 

ÁREA 
PONTUAÇÃO  

1. Tempo de serviço prestado no exercício 
de cargo, emprego ou função pública, na 
área de conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre, em órgãos ou 
entidades da Administração Pública Direta 
ou Indireta Municipal, Estadual, Federal ou 
em empresa privada, comprovada por meio 
de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou 
cópia da Carteira de Trabalho (registro do(s) 
contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 2 (dois), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 
 
*É vedada, para efeito de comprovação de 
tempo de serviço. A contagem de atividade 
anterior à obtenção do grau de técnico em 
enfermagem 

Sem experiência = 0 
pontos 
Até 12 meses = 1,0 
ponto 
De 13 a 24 meses = 2,0 
pontos 
De 25 a 36 meses = 3,0 
pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em 
atividade prisional comprovada por meio de 
Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, 
e/ou cópia de Carteira de Trabalho (registro 
do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais na área de atuação já pontuado 
no item 1 (um), em estágios, atividades 
informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 0 
pontos 
Até 12 meses= 2,0 
pontos 
De 13 a 24 meses= 3,0 
pontos 
De 25 a 36 meses= 4,0 
pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de 
conclusão de cursos na área para a qual 
concorre ou na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas e não poderá haver acúmulo de 
certificados. Não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online 

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de informática 
em software ou hardware/digitação (a 
pontuação será apenas um certificado, 
desde que contenha carga horária 
mínima de 30 horas, ou em mais de um 
certificado cuja a somatória atinja no 
mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 1,0 ponto 
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ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

EM ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - MA 
 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
11/12/2017 

 
CARUTAPERA-

MA 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
CARUTAPERA 

 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
11/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM TERAPIA  CUPACIONAL TEMPORÁRIO

DA  UNIDADE  PRISIONAL  DE CARUTAPERA/MA.

EDITAL  Nº 148/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertu-
ra das inscrições para o processo seletivo simplificado do
CARGO ESPECIALISTA PENITENCIÁRIO EM TERAPIA
OCUPACIONAL temporário com formação de cadastro reserva,
para a cidade de Carutapera/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Carutapera/Mada Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL.

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em terapia ocupacional:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre

brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo
de Especialista Penitenciário - Terapeuta Ocupacional, além do
já previsto no item 2.1.1 a 2.1.11, possuir curso superior em Terapia
Ocupacional em Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado
por certificado devidamente registrado de conclusão do cursoe pos-
suir registro no Conselho - CREFITO,(a cópia do certificado deve
conter frente e verso).

2.1.13. Possuir RG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
terapia ocupacional constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os
candidatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Terapia Ocupacional 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Terapia Ocupacional 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar da
data de formalização do contrato administrativo de prestação de serviços,
podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.



 QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017                                                                             D. O. PODER  EXECUTIVO32

���������	

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembrode 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações
do cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará
automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que cons-
tatada falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados, sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, res-
pondendo ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4 - DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correios
ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação ficarão
em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo prazo de
05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado do seletivo,
nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seletivo
o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência
da SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsa-
bilidade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência res-
ponsável pela Investigação Social poderá obter elementos informa-
tivos de quem os detenha, realizar diligências, obter dados de regis-
tros e documentos sem prejuízo de outras investigações que a qualquer
tempo se fizerem necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados
à Investigação Social, serão considerados como eliminados deste
Processo Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à In-
vestigação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessida-
de de atendimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a
época da convocação.
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4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial
no qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos
de absolvição com sentença penal transitada em julgado que re-
conheça estar provada a inexistência do fato; não constituir o
fato infração penal; estar provado que o réu não concorreu para
a infração penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para
a infração penal, e os casos de extinção de punibilidade especificados
pelos incisos II a VI e IX do art. 107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo motivo
devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no subitem
4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará a sua
eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de
dados para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apre-
sentação de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão
o cancelamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a
anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e
rescisão contratual se já contratado.

4.1.2.7.1.A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convocará
o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchimento
de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6 - DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente,
considerando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7 - DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da internet
no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em dois momen-
tos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na primeira fase
e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua
documentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá
eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato
para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer
à desclassificação de candidato que não obtiver classificação dentro
do quantitativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos
dispostos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.



 QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017                                                                             D. O. PODER  EXECUTIVO34

���������	

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e estarem
de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos,
à medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos originais,
compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico
especializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente,
por 03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência.
Ficará, também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco)
dias, ainda que intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos,
no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administração
Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar as
proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularida-
des da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial
por ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com
todas as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de
ordem administrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.
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10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante
divulgação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM TERAPIA OCUPACIONAL

Planejar, acompanhar, avaliar e rever a execução de atividades de
terapias/orientação a presos sobre atividades laborais e ocupacionais, normas,
programas e projetos de formação e capacitação profissional;

Proceder à reavaliação do preso no decorrer do programa
ocupacional com o objetivo de caracterizar a evolução do processo
de tratamento fazendo os necessários ajustes;

Acompanhar, instruir e orientar os processos de reeducação,
reintegração social e laboral e de ressocialização do preso;

Aplicar testes de avaliação em terapia ocupacional e elaborar
com base em informações médicas e condições peculiares de cada caso,
a orientação na escolha das atividades ocupacionais e recreativas a serem
desenvolvidas com a finalidade de desenvolver a capacidade física,
social e profissional do preso;

Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do
plano individual de ressocialização do preso;

Realizar atendimento aos servidores e familiares de presos
sempre que necessário;

Realizar tratamentos e assistência em terapia de reabilitação
funcional, física, mental e social, conduzindo um processo de construção
da cultura do espaço organizacional do indivíduo;

Elaborar pareceres técnicos afetos ao assunto;
Articular com os demais setores da unidade prisional;
Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-

pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do
Conselho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano
Individual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria
relacionada à sua área de atuação, quando solicitado;

Gerenciar, orientar e relatar toda a atividade de campo do
mercado de trabalho interno;

Atuar como um articulador entre a Unidade Prisional, a socie-
dade e empresas, visando implementar e desenvolver atividades que
estejam vinculadas à vocação produtiva da região (economia local);

Participar da Comissão Técnica de Classificação (CTC), apre-
sentando os dados coletados na entrevista individual com o preso, de
forma que ele seja indicado a uma vaga de trabalho que esteja de
acordo com seu perfil;

Controlar e/ou gerenciar o controle de entrada e saída de todos
os documentos vinculados ao setor de produção;

Coordenar e executar atividades de rotina administrativa, como
arquivamento de documentos, atendimento de ligações telefônicas, etc;

Acompanhar o desenvolvimento das atividades de trabalho e
produção realizadas na unidade, bem como resolução dos problemas
inerentes ao trabalho do preso, relatando ocorrências de eventuais fatos
em desacordo com as normas, por meio de procedimento adequado;

Disponibilizar para a Equipe de Segurança da unidade
prisional, o quadro de escala de atividades informando a localização
exata do preso para o trabalho;

Divulgar, nos quadros de aviso na Unidade, a escala de atividades;
Efetuar o lançamento da frequência individual e/ou pagamento

dos presos;
Zelar pela organização e manter atualizado o prontuário do preso;
Fiscalizar as atividades prestadas pelo apoio operacional (agen-

tes de segurança penitenciários vinculados ao setor de trabalho pro-
dução), no que tange a utilização de equipamentos, ferramentas e
insumos necessários para o bom funcionamento da área de produção
da unidade prisional, de forma a garantir que as atividades sejam
executadas conforme planejado;

Orientar e acompanhar todas as relações de trabalho, internas e
externas à unidade prisional, bem como questões relativas à higiene do
local de trabalho e demais pertinentes;

Captar parcerias com a iniciativa público-privada que contri-
buam com a Produção da Unidade, priorizando as atividades capazes
de agregar valor e conhecimento ao preso, de forma a facilitar sua
reinserção no mercado de trabalho;

Manter um banco de vagas de presos com indicação para trabalho
atualizado conforme indicação da CTC;

Executar todas as funções inerentes ao cargo, conforme regras
estabelecidas na Lei da Execução Penal, e nas normas emanadas pela
Gestão Superior do Sistema Penitenciário, bem como, as alterações
legais que venham a surgir e afetem diretamente o trabalho do preso;

Reportar-se diretamente ao Diretor de Administração e Aten-
dimento para solução de problemas que estejam além das compe-
tências do Terapeuta ocupacional, e que interfiram diretamente no
trabalho do preso;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais de terapia ocupacional, que exijam
formação de nível superior.

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVAPARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL TEMPORÁ-
RIO DA UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE

CARUTAPERA/MA

CARGO: Especialista Penitenciário em Terapia Ocupacional.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA 
ÁREA PONTUAÇÃO 

1.Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a 
qual concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração e/ou cópia da Carteira 
de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, 
foto e dados pessoais).  
* É vedada, para efeito de comprovação do 
tempo de serviço, a contagem de atividade 

Sem experiência = (0 
ponto)             Até 12 
(doze) meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 24 
meses = (2,0 pontos)      
De 25 a 36 meses =  
(3,0 pontos)     
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anterior à obtenção do grau emterapia 
ocupacional. 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 2 (dois), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  
2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração, e/ou Cópia de Carteira 
de Trabalho (registro do (s) contrato (s) de 
trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, 
foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 1 (um), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa. 

Sem experiência = (0 
pontos)    Até 12 
meses = (2,0 pontos)      
De 13 a 24 meses = 
(3,0 pontos)       De 25 
a 36 meses = (4,0 
pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de conhecimento/ atuação 
/especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

 6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária mínima 
de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM TERAPIA OCUPACIONAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - MA 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
11/12/2017 

 
CARUTAPERA-

MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
CARUTAPERA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
11/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL TEMPORÁ-
RIO DA UNIDADE PRISIONAL DECAXIAS/MA.

EDITAL  Nº 149/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições le-
gais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das

inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ESPECIALIS-
TA PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL temporário
com formação de cadastro reserva, para a cidade de Caxias/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão
concorrendo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional
da cidade de Caxias/Mada Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL.

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em terapia ocupacional:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de nacio-
nalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de di-
reitos políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Terapeuta Ocupacional, além do já
previsto no item 2.1.1 a 2.1.11, possuir curso superior em Terapia
Ocupacional em Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por
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certificado devidamente registrado de conclusão do cursoe possuir re-
gistro no Conselho - CREFITO,(a cópia do certificado deve conter
frente e verso).

2.1.13. Possuir RG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
terapia ocupacional constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência
do contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os
candidatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Terapia Ocupacional 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
Terapia Ocupacional 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembrode 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do
candidato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará
automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de intei-
ra responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de
excluir do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que
constatada falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apre-
sentados, sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes,
respondendo ainda seu autor na forma da lei.

 3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4 - DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correios
ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação ficarão
em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo prazo de
05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado do seletivo,
nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certame
caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou anexo
II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no mesmo item,
conforme pontuação, do presente Edital.
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4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seletivo
o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e
procedimento administrativo disciplinar por meio do serviço de
inteligência da SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsa-
bilidade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência res-
ponsável pela Investigação Social poderá obter elementos informa-
tivos de quem os detenha, realizar diligências, obter dados de regis-
tros e documentos sem prejuízo de outras investigações que a
qualquer tempo se fizerem necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados
à Investigação Social, serão considerados como eliminados deste
Processo Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investigação
Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimento da
Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial
no qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de
absolvição com sentença penal transitada em julgado que reconhe-
ça estar provada a inexistência do fato; não constituir o fato infra-
ção penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração
penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração
penal, e os casos de extinção de punibilidade especificados pelos
incisos II a VI e IX do art. 107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo motivo
devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no subitem
4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará a sua
eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de
dados para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apre-
sentação de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão
o cancelamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a
anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e
rescisão contratual se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP
convocará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o
preenchimento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6 - DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente,
considerando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.
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7 - DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua
documentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do
quantitativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos
dispostos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e estarem
de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos,
à medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos originais,
compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes   hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente,
por 03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência.
Ficará, também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias,
ainda que intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos,
no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;
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e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar
as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularida-
des da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por
ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas
as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante
divulgação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM TERAPIA OCUPACIONAL

Planejar, acompanhar, avaliar e rever a execução de atividades de
terapias/orientação a presos sobre atividades laborais e ocupacionais, normas,
programas e projetos de formação e capacitação profissional;

Proceder à reavaliação do preso no decorrer do programa
ocupacional com o objetivo de caracterizar a evolução do processo de
tratamento fazendo os necessários ajustes;

Acompanhar, instruir e orientar os processos de reeducação,
reintegração social e laboral e de ressocialização do preso;

Aplicar testes de avaliação em terapia ocupacional e elaborar
com base em informações médicas e condições peculiares de cada caso,
a orientação na escolha das atividades ocupacionais e recreativas a
serem desenvolvidas com a finalidade de desenvolver a capacidade
física, social e profissional do preso;

Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do
plano individual de ressocialização do preso;

Realizar atendimento aos servidores e familiares de presos
sempre que necessário;

Realizar tratamentos e assistência em terapia de reabilitação
funcional, física, mental e social, conduzindo um processo de construção
da cultura do espaço organizacional do indivíduo;

Elaborar pareceres técnicos afetos ao assunto;
Articular com os demais setores da unidade prisional;
Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-

pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do
Conselho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano
Individual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria
relacionada à sua área de atuação, quando solicitado;

Gerenciar, orientar e relatar toda a atividade de campo do
mercado de trabalho interno;

Atuar como um articulador entre a Unidade Prisional, a socie-
dade e empresas, visando implementar e desenvolver atividades que
estejam vinculadas à vocação produtiva da região (economia local);

Participar da Comissão Técnica de Classificação (CTC), apre-
sentando os dados coletados na entrevista individual com o preso, de
forma que ele seja indicado a uma vaga de trabalho que esteja de
acordo com seu perfil;

Controlar e/ou gerenciar o controle de entrada e saída de todos
os documentos vinculados ao setor de produção;

Coordenar e executar atividades de rotina administrativa, como
arquivamento de documentos, atendimento de ligações telefônicas, etc;

Acompanhar o desenvolvimento das atividades de trabalho e
produção realizadas na unidade, bem como resolução dos problemas
inerentes ao trabalho do preso, relatando ocorrências de eventuais fatos
em desacordo com as normas, por meio de procedimento adequado;

Disponibilizar para a Equipe de Segurança da unidade prisional,
o quadro de escala de atividades informando a localização exata do
preso para o trabalho;

Divulgar, nos quadros de aviso na Unidade, a escala de atividades;
Efetuar o lançamento da frequência individual e/ou pagamento

dos presos;
Zelar pela organização e manter atualizado o prontuário do

preso;
Fiscalizar as atividades prestadas pelo apoio operacional

(agentes de segurança penitenciários vinculados ao setor de trabalho
produção), no que tange a utilização de equipamentos, ferramentas e
insumos necessários para o bom funcionamento da área de produção
da unidade prisional, de forma a garantir que as atividades sejam
executadas conforme planejado;

Orientar e acompanhar todas as relações de trabalho, internas e
externas à unidade prisional, bem como questões relativas à higiene do
local de trabalho e demais pertinentes;

Captar parcerias com a iniciativa público-privada que contri-
buam com a Produção da Unidade, priorizando as atividades capazes
de agregar valor e conhecimento ao preso, de forma a facilitar sua
reinserção no mercado de trabalho;

Manter um banco de vagas de presos com indicação para trabalho
atualizado conforme indicação da CTC;
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Executar todas as funções inerentes ao cargo, conforme regras
estabelecidas na Lei da Execução Penal, e nas normas emanadas pela
Gestão Superior do Sistema Penitenciário, bem como, as alterações
legais que venham a surgir e afetem diretamente o trabalho do preso;

Reportar-se diretamente ao Diretor de Administração e Aten-
dimento para solução de problemas que estejam além das compe-
tências do Terapeuta ocupacional, e que interfiram diretamente no
trabalho do preso;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais de terapia ocupacional, que exijam
formação de nível superior.

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVAPARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL TEMPORÁRIO

DA UNIDADE PRISIONAL DECAXIAS/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Terapia Ocupacional.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA 
ÁREA 

 
PONTUAÇÃO 

1.Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a 
qual concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração e/ou cópia da Carteira 
de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, 
foto e dados pessoais).  
* É vedada, para efeito de comprovação do 
tempo de serviço, a contagem de atividade 
anterior à obtenção do grau emterapia 
ocupacional. 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 2 (dois), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

Sem experiência = (0 
ponto)   Até 12 (doze) 
meses = (1,0 ponto)  
De 13 a 24 meses = 
(2,0 pontos)        De 
25 a 36 meses =  (3,0 
pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração, e/ou Cópia de Carteira 
de Trabalho (registro do (s) contrato (s) de 
trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, 
foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 1 (um), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa. 

Sem experiência = (0 
pontos)    Até 12 
meses = (2,0 pontos)      
De 13 a 24 meses = 
(3,0 pontos)       De 25 
a 36 meses = (4,0 
pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
 

PONTOS POR 
TÍTULO/CERTIFICADO 

3. Conclusão de cursos complementares 
na área de conhecimento 
/atuação/especialidade para a qual 
concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 
ponto 

horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 
4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

 6. Certificado de Conclusão de curso de pós-
graduação stricto sensu – Doutorado, com 
carga horária mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 
pontos 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM TERAPIA OCUPACIONAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
12/12/2017 

 
CAXIAS-

MA 

 
ALBERGUE DE 

CAXIAS 
 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
12/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE CENTRO NOVO

DO MARANHÃO/MA.

EDITAL  Nº 150/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições le-
gais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das
inscrições para o processo seletivo simplificado de Auxiliar de Segurança
Penitenciária Temporário com formação de cadastro reserva, para a
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA (SEXO
MASCULINO E FEMININO)

1.1. As vagas deste edital são destinadas a candidatos do sexo
masculino e feminino;

1.2. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas cadastro reserva para a unidade prisional da cidade
de Centro Novo do Maranhão/MA

1.3. De acordo com a necessidade do Estado e do interesse do
candidato, estes poderão ser alocados em outras unidades carcerárias
dos municípios e localidades circunvizinhas.

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades
prisionais e delegacias da cidade que concorre o candidato, observando
a ordem de sua classificação;
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1.5. Não haverá reserva de vagas a candidatos portadores de
deficiência, em função das peculiaridades das atribuições do cargo,
constantes no art. 38 do Decreto Federal nº 3.298/99.

1.6. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1977 e suas atualização e por este instrumento convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.6.1 O processo seletivo simplificado é regido também pela Lei
nº 10.224 de 15 de abril de 2015, que dispões sobre a criação do cargo.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE AUXILIAR DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

2.1. Os requisitos, as atribuições do auxiliar de segurança peni-
tenciária temporário, a remuneração, a jornada de trabalho e o prazo de
vigência do contrato, constam abaixo:

DO AUXILIAR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
TEMPORÁRIO - MASCULINO E FEMININO.

REQUISITOS:

- Possuircertificado, devidamente registrado, de conclusão de cur-
so de ensino médio (antigo segundo grau) ou profissionalizante, expedido
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

- Ser aprovado em todas as fases do processo seletivo.

- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de naci-
onalidade portuguesa estar amparado nos termos do art. 12, §1º da
Constituição Federal.

- Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais e milita-
res, através de título de eleitor, declaração de quitação da justiça eleitoral
e certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino).

- Possuir carteira de identificação e CPF.

- Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, na
data da inscrição.

- Ter idade mínima de dezoito anos completos na data do
encerramento da inscrição.

- Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

- Apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da
Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o
caso, da Justiça Militar Estadual (artigo 125, § 3.º, da CF), da cidade/
município e/ou da jurisdição onde residiu nos últimos cinco anos,
expedidas, no máximo, há seis meses.

- Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou
municipal.

- Cumprir as determinações deste edital.

- Não ter sofrido sanção penal, correcional ou disciplinatória
no exercício de cargo ou função junto ao poder público da esfera federal,
estadual e/ou municipal.

- Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37,
XVI da CF).

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
Auxiliar o agente penitenciário a realizar a guarda e vigilância

interna da unidade prisional, apoiando na ordem, segurança e discipli-
na; Receber e incluir o preso nas regras e normas da unidade prisional;
Acompanhar e monitorar a movimentação de presos nas dependências
internas da unidade prisional e em deslocamentos diversos de acordo
com as determinações legais, encaminhando-os para atendimento nos
diversos setores sempre que se fizer necessário; Observar as condições
de segurança estrutural e disciplinares dos presos em suas atividades
individuais e coletivas com a finalidade de detectar problemas e situa-
ções anormais; Orientar os presos quanto às normas disciplinares,
divulgando os direitos, deveres e obrigações conforme normativas le-
gais; Efetuar o controle de visitantes e revistar toda pessoa previamen-
te autorizada que pretenda ingressar na unidade prisional; Controlar a
entrada e saída de pessoas, veículos e volumes, conforme normas espe-
cíficas da unidade; Efetuar a conferência periódica dos presos de acor-
do com as normas da unidade; Verificar e conferir os materiais e as
instalações do posto de trabalho, zelando pelos mesmos; Realizar o
monitoramento via Circuito Fechado de Televisão CFTV; Desempenhar
outras atividades em consonância com a lei de execuções penais.

REMUNERAÇÃO
Remuneração no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), composto pelo subsídio da categoria, já acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.

JORNADA DE TRABALHO
A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, po-

dendo ser cumprida em escala de plantão a ser estabelecida de acordo
com a necessidade do serviço, conforme definição da unidade prisional
em que o CONTRATADO será lotado.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO
12 (doze) meses a contar da data de formalização do contrato

administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogado na
forma da legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e
entregar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado
da cópia dos documentos que contenham os dados corretos, somente
até o último dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em
outros editais em andamento.

3.1.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.4. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.
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3.4.1. O candidato deverá preencher os requisitos exigidos
no item 2.1.

3.5. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do
candidato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará
automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.6.  Não caberá recurso administrativo nos casos de elimina-
ção por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.7. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.8. As informações prestadas no ato da inscrição são de intei-
ra responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de
excluir do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que
constatada falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apre-
sentados, sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes,
respondendo ainda seu autor na forma da lei.

3.8.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.9. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4 - DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

4.1.1. A Primeira Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de uma Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base nas informações da ficha
de inscrição preenchida no site www.seap.ma.gov.br pelo candidato;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória descrita no
subitem 2.1 e anexo I, no prazo e local estabelecido pelo Edital de
Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apresen-
tação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horárioque
serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da comissão do processo seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do concurso, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.3.2. A documentação não poderá ser entregue via Correios
ou via e-mail.

4.1.1.4. O Edital de Convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.5. O Candidato será eliminado na primeira fase do certame
caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou anexo I,
ou caso apresente documentação divergente do requisitado no mesmo item,
conforme pontuação, do presente edital.

*Será automaticamente eliminado do processo seletivo o can-
didato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br e no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no Anexo 1 desde Edital.

4.5. A Segunda Fase, de caráter classificatório e eliminatório, será
realizada por meio de investigação social e procedimento administrativo
disciplinar junto ao serviço de inteligência da SEAP/MA.

4.5.1. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a) prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais
e administrativas;

b) possuir qualquer espécie de registro policial ou judici-
al no qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os ca-
sos de absolvição com sentença penal transitada em julgado que
reconheça estar provada a inexistência do fato; não constituir o
fato infração penal; estar provado que o réu não concorreu para
a infração penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para
a infração penal, e os casos de extinção de punibilidade especificados
pelos incisos II a VI e IX do art. 107 do CPB;

c) práticas, em caso de servidor público ou no exercício de
função pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato
de serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja
por falta de interesse público;

d) manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e) prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f) uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g) vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h) habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo
motivo devidamente justificado;

i) demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j) prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k) ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l) outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.
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4.5.2. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.5.1. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.5.2.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.5.3. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no ANEXO I desde Edital.

4.5.4.Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresen-
tação de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o
cancelamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a
anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e
rescisão contratual se já contratado.

4.6. Concluída a 2ª fase comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social), será
homologado o resultado final e de acordo com a necessidade da admi-
nistração pública será convocado o quantitativo necessário de candida-
tos classificados para participarem do curso de formação e firmarem
contrato de prestação de serviços.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6 - DO DESEMPATE

6.1. Em casos de empate, será dada preferência ao candidato
que obteve maior pontuação no quesito experiência profissional em
atividade prisional;

6.2. Por último, o critério de desempate será o candidato com
maior idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7 - DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: da divulgação da classificação na primeira fase eda
divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Deverão ser redigidos dentro do prazo máximo de 24  horas
a contar da divulgação da classificação na primeira fase e, também, pelo
mesmo prazo a contar da divulgação da classificação na segunda fase.

7.3. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 e 7.2 serão
desconsiderados.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.7. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7.1. Após o julgamento de todos os recursos, será publica-
do aviso no site da SEAP www.seap.ma.gov.br sobre o julgamento
dos mesmos.

7.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do
quantitativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos
dispostos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída esta etapa, a Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e estarem
de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos,
à medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Documento original de CPF;

b) Carteira de Identificação original;

c) Comprovante de Cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Título de Eleitor com comprovante de votação da última
eleição;

e) Certificado de Reservista ou CDI (Certificado de Dispensa
de Incorporação), para os candidatos do sexo masculino;

f) Certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar,
originais;

g) Comprovante de Residência (conta de água, energia elétrica,
ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia);

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;
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j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico
especializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

8.7. Serão convocados para contratação os candidatos segundo
a ordem de classificação e por sexo.

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

I. A pedido do CONTRATADO, com antecedência mínima de
trinta dias a outra parte.

II. Pela expiração de sua vigência;

III. A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização.

IV. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo.

V. Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

VI. Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

VII. Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

VIII. Quando o contratado incorre em falta disciplinas,
independentemente de procedimento administrativo;

IX. Quando constatado, a qualquer momento, o exercício de
qualquer carreira ou profissão remunerada, junto a órgãos públicos
ou junto à iniciativa provada, salvo as previsões contidas no inciso
XVI do art. 37 da Constituição Federal e desde que em horário de
trabalho compatível.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administração
Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar as
proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado a critério da administração por igual período.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularida-
des da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por
ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas
as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. A classificação final do certame será por cidade e por sexo.

10.11. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante
divulgação no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br).

10.12. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
- SEAP poderá facultar ao candidato sua convocação para outro mu-
nicípio, desde que inexistam candidatos no quadro reserva do munícipio
da unidade a ser guarnecida e seja observada a classificação geral da
cidade a qual concorreu.

10.13. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembrode 2017.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE CENTRO NOVO/MA.

CARGO: Auxiliar de Segurança Penitenciária
(Sexo masculino e feminino)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
NA ÁREA 

 
PONTUAÇÃO�

1. Possuir experiência de trabalho em 
atividade prisional comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em 
papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão 
da declaração e Cópia de Carteira de 
Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em estágios, atividades 
informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

- Sem experiência: (0 ponto) 
- Até 12 (doze) meses: (3,0 
pontos) 
- De 13 a 24 meses: (4,0 
pontos) 
- De 25 a 36 meses: (5,0 
pontos) 
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TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO�

2. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de formação na 
área de vigilância                                       
e segurança privada. 

 
Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

200 horas = 1,0 ponto 
3. Ser portador de Certificado Curso de 
formação/capacitação na área prisional. 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 
(oitenta) horas e não poderá haver 
acúmulo de certificados. 
*Não serão aceitos certificados de 
cursos realizados online 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

80 horas =3,0 pontos�

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de informática 
em software ou hardware/digitação (a 
pontuação será aferida em apenas um 
certificado, desde que contenha carga 
horária mínima de 30 horas, ou em mais 
de um certificado cuja a somatória 
atinja no mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado(s) de, no mínimo, 

30 horas = 1 ponto�

ANEXO: II

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE AUXILIAR

DE SEGURANÇA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
13/12/2017 

CENTRO 
NOVO DO 

MARANHÃO-
MA 

DELEGACIA DE 
POLICIA MILITAR 

CENTRO NOVO 
DO MARANHÃO 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
13/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE CODÓ/MA.

EDITAL  Nº 151/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das inscri-
ções para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉCNICO PE-
NITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO Temporário com formação de
cadastro reserva, para a unidade prisional da cidade de Codó/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão
concorrendo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional
da cidade de Codó/Mapertencente à Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária:

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.4. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.4.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO PENITEN-
CIÁRIO ADMINISTRATIVO.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual
ou municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário Administrativo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir ensino médio completo em Instituição Credenciada
pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do curso.

2.1.13. PossuirRG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico penitenciário administrativo
constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência
do contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os
candidatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme
tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 
R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 
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2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais
para o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar da
data de formalização do contrato administrativo de prestação de serviços,
podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ounúmero do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de direito
público interno, externo e de direito privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.2.2. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações
do cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do
candidato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará
automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de in-
teira responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de
excluir do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que
constatada falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apre-
sentados, sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes,
respondendo ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4 - DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida
no site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correios
ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação ficarão
em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo prazo de
05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado do seletivo,
nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência
da SEAP/MA.
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4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste
processo seletivo simplificado serão submetidos a um processo de
comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na
vida privada (investigação social), de caráter eliminatório, de res-
ponsabilidade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agên-
cia responsável pela Investigação Social poderá obter elementos
informativos de quem os detenha, realizar diligências, obter dados
de registros e documentos sem prejuízo de outras investigações que a
qualquer tempo se fizerem necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados
à Investigação Social, serão considerados como eliminados deste
Processo Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investigação
Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimento da
Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomen-
dação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial
no qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de
absolvição com sentença penal transitada em julgado que reconhe-
ça estar provada a inexistência do fato; não constituir o fato infra-
ção penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração
penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração
penal, e os casos de extinção de punibilidade especificados pelos
incisos II a VI e IX do art. 107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham
prejudicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de
dados para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apre-
sentação de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o
cancelamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anu-
lação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e
rescisão contratual se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convocará
o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchimento
de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6 - DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7 - DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.



D. O.  PODER  EXECUTIVO                QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017 49

���������	

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do
quantitativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos
dispostos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e estarem
de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos,
à medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos originais,
compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente,
por 03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência.
Ficará, também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias,
ainda que intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos,
no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administração
Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar as
proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.
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10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularida-
des da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial
por ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com
todas as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de
ordem administrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO

Prestar apoio no planejamento, organização, monitoramento
das atividades técnicas diárias executadas dentro dos estabelecimentos
penais e administrativos da Secretaria de Administração Penitenciária;

Prestar apoio para execução das atividades de coleta de dados
e executar serviços de registro de informações penitenciárias;

Executar outras atividades correlatas;

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARAA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE CODÓ/MA

Cargo: Técnico Penitenciário Administrativo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA 
ÁREA 

PONTUAÇÃO  

1. Tempo de serviço prestado no exercício 
de cargo, emprego ou função pública, na 
área de conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre, em órgãos ou 
entidades da Administração Pública Direta 
ou Indireta Municipal, Estadual, Federal ou 
em empresa privada, comprovada por meio 
de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou 

Sem experiência = 0 
pontos 
Até 12 meses = 1,0 
ponto 
De 13 a 24 meses = 2,0 

p p ç
cópia da Carteira de Trabalho (registro do(s) 
contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 2 (dois), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

,
pontos 
De 25 a 36 meses = 3,0 
pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em 
atividade prisional na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a 
qual concorre comprovada por meio de 
Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, 
e/ou cópia de Carteira de Trabalho (registro 
do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais na área de atuação já pontuado 
no item 1 (um), em estágios, atividades 
informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 0 
pontos 
Até 12 meses= 2,0 
pontos 
De 13 a 24 meses= 3,0 
pontos 
De 25 a 36 meses= 4,0 
pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de 
conclusão de cursos naárea para a qual 
concorre ou na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de 
conclusão em cursos de informática em 
software ou hardware/digitação. O 
certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo 30(trinta) 
horas. 

Sem certificado = 0 pontos 
Com certificado de no 
mínimo 30 horas = 1,0 ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
13/12/2017 

 
CODÓ-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 

CODÓ 
 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
13/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE COROATÁ/MA.

EDITAL  Nº 152/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
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das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉCNI-
CO PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO Temporário com forma-
ção de cadastro reserva, para a unidade prisional da cidade de Coroatá/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Coroatá/Mapertencente à Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária:

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.4. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.4.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO PENITEN-
CIÁRIO ADMINISTRATIVO.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário Administrativo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir ensino médio completo em Instituição Credenciada
pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do curso.

2.1.13. Possuir RG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico penitenciário administrati-
vo constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme tabela
abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 
R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ounúmero do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de direito
público interno, externo e de direito privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.2.2. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.
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3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimen-
to da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;
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h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;
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c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO

Prestar apoio no planejamento, organização, monitoramento
das atividades técnicas diárias executadas dentro dos estabelecimentos
penais e administrativos da Secretaria de Administração Penitenciária;

Prestar apoio para execução das atividades de coleta de dados
e executar serviços de registro de informações penitenciárias;

Executar outras atividades correlatas;

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE COROATÁ/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário Administrativo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA 
ÁREA 

PONTUAÇÃO  

1. Tempo de serviço prestado no exercício 
de cargo, emprego ou função pública, na 
área de conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre, em órgãos ou 
entidades da Administração Pública Direta 
ou Indireta Municipal, Estadual, Federal ou 
em empresa privada, comprovada por meio 
de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou 
cópia da Carteira de Trabalho (registro do(s) 
contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 2 (dois), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência = 0 
pontos 
Até 12 meses = 1,0 
ponto 
De 13 a 24 meses = 2,0 
pontos 
De 25 a 36 meses = 3,0 
pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em 
atividade prisional na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a 
qual concorre comprovada por meio de 
Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, 
e/ou cópia de Carteira de Trabalho (registro 
do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais na área de atuação já pontuado 
no item 1 (um), em estágios, atividades 
informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 0 
pontos 
Até 12 meses= 2,0 
pontos 
De 13 a 24 meses= 3,0 
pontos 
De 25 a 36 meses= 4,0 
pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de 
conclusão de cursos naárea para a qual 
concorre ou na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online.  

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de 
conclusão em cursos de informática em 
software ou hardware/digitação. O 
certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo 30(trinta) 
horas. 

Sem certificado = 0 pontos 
Com certificado de no 
mínimo 30 horas = 1,0 ponto 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
COROATÁ-

MA 

 
UPR DE COROATÁ 

 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE CURURUPU/MA.

EDITAL N.º 153/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉC-
NICO PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO Temporário com for-
mação de cadastro reserva, para a unidade prisional da cidade de
Cururupu/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Cururupu/Mapertencente à Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária:

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.4. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.4.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.
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2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO PENITEN-
CIÁRIO ADMINISTRATIVO.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário Administrativo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir ensino médio completo em Instituição Credenciada
pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do curso.

2.1.13. PossuirRG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico penitenciário administrati-
vo constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme tabela
abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 
R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de direito
público interno, externo e de direito privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.2.2. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.
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3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimen-
to da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.
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4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;
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o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO

Prestar apoio no planejamento, organização, monitoramento
das atividades técnicas diárias executadas dentro dos estabelecimentos
penais e administrativos da Secretaria de Administração Penitenciária;

Prestar apoio para execução das atividades de coleta de dados
e executar serviços de registro de informações penitenciárias;

Executar outras atividades correlatas;

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE CURURUPU/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário Administrativo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA 
ÁREA 

PONTUAÇÃO  

1. Tempo de serviço prestado no exercício 
de cargo, emprego ou função pública, na 
área de conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre, em órgãos ou 
entidades da Administração Pública Direta 
ou Indireta Municipal, Estadual, Federal ou 
em empresa privada, comprovada por meio 
de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou 
cópia da Carteira de Trabalho (registro do(s) 
contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  

Sem experiência = 0 
pontos 
Até 12 meses = 1,0 
ponto 
De 13 a 24 meses = 2,0 
pontos 
De 25 a 36 meses = 3,0 
pontos 
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, p )
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 2 (dois), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

 

2. Possuir experiência de trabalho em 
atividade prisional na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a 
qual concorre comprovada por meio de 
Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, 
e/ou cópia de Carteira de Trabalho (registro 
do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais na área de atuação já pontuado 
no item 1 (um), em estágios, atividades 
informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 0 
pontos 
Até 12 meses= 2,0 
pontos 
De 13 a 24 meses= 3,0 
pontos 
De 25 a 36 meses= 4,0 
pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de 
conclusão de cursos naárea para a qual 
concorre ou na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de 
conclusão em cursos de informática em 
software ou hardware/digitação. O 
certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo 30(trinta) 
horas. 

Sem certificado = 0 pontos 
Com certificado de no 
mínimo 30 horas = 1,0 ponto 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
CURURUPU-

MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 

CURURUPU 
 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO EM

ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DECURURUPU/MA.

EDITAL N.º 154/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉC-
NICO EM ENFERMAGEM Temporário com formação de cadastro
reserva, para a unidade prisional da cidade de Cururupu/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Cururupu/Ma pertencente à Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária:

1.3. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.5. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.5.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO EM EN-
FERMAGEM.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de técnico em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário em Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso técnico em Enfermagem em Institui-
ção Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão
doe possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN, (a cópia
do certificado deve conter frente e verso);
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2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico em enfermagem constam
no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), conforme tabela
abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 
R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário em enfermagem.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apresen-
tação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário que
serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.
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4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimen-
to da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de função
pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de servi-
ço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham preju-
dicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.5.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.
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7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes   hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;
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d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e indi-
vidualizada aos pacientes presos, sob supervisão do enfermeiro;

Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e
no controle sistemático da infecção;

Auxiliar em atividades de orientação relativas a higiene, alimen-
tação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamen-
to de saúde;

Verificar os sinais vitais e as condições gerais de presos, segun-
do prescrição médica e de enfermagem;

Cumprir prescrições de assistência médica;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
Executar outras atividades correlatas;

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO

DO QUADRO RESERVAPARA O CARGO TÉCNICO EM
ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE

PRISIONAL DA CIDADE DECURURUPU/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário em Enfermagem

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA 
ÁREA 

PONTUAÇÃO  

1. Tempo de serviço prestado no exercício 
de cargo, emprego ou função pública, na 
área de conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre, em órgãos ou 
entidades da Administração Pública Direta 
ou Indireta Municipal, Estadual, Federal ou 
em empresa privada, comprovada por meio 
de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou 
cópia da Carteira de Trabalho (registro do(s) 
contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em atividade prisional já 
pontuado no item 2 (dois), em estágios, 
atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 
 
*É vedada, para efeito de comprovação de 
tempo de serviço. A contagem de atividade 
anterior à obtenção do grau de técnico em 
enfermagem 

Sem experiência = 0 
pontos 
Até 12 meses = 1,0 
ponto 
De 13 a 24 meses = 2,0 
pontos 
De 25 a 36 meses = 3,0 
pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em 
atividade prisional comprovada por meio de 
Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, 
e/ou cópia de Carteira de Trabalho (registro 
do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais na área de atuação já pontuado 
no item 1 (um), em estágios, atividades 
informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 0 
pontos 
Até 12 meses= 2,0 
pontos 
De 13 a 24 meses= 3,0 
pontos 
De 25 a 36 meses= 4,0 
pontos 
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TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de 
conclusão de cursos na área para a qual 
concorre ou na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas e não poderá haver acúmulo de 
certificados. Não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online 

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de informática 
em software ou hardware/digitação (a 
pontuação será apenas um certificado, 
desde que contenha carga horária 
mínima de 30 horas, ou em mais de um 
certificado cuja a somatória atinja no 
mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 1,0 ponto 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO EM

ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
14/12/2017 

 
CURURUPU 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
CURURUPU 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE CURURUPU/MA.

EDITAL N.º 155/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIAtemporário com
formação de cadastro reserva, para a cidade de Cururupu/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Cururupu/Mada Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em Psicologia:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Psicólogo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em psicologia em
Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de
conclusão do cursoe possuir registro no Conselho de Psicologia- CRP,(a
cópia do certificado deve conter frente e verso).

2.1.13. PossuirRG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
psicologia constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Psicologia 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.



 QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017                                                                             D. O. PODER  EXECUTIVO66

���������	

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
Psicologia 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irre-
gularidade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e,
se verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.
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4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.
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7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATANTE,
por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao CON-
TRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.
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10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA

Atendimento Individual;
Atendimento Familiar;
Atendimento em Grupo;
Desenvolver e implementar programas e ações de atenção, pre-

venção e atendimento às questões de saúde mental, álcool, Crack e
outras drogas ou trabalho junto a presos;

Coordenar e desempenhar trabalhos de caráter técnico, na sua área;
Emitir pareceres e laudos sobre matéria de sua área;
Desenvolver e propor projetos e ações de gestão na área de

assistência psicossocial, em estabelecimentos penais.
Proceder à elaboração, adaptação, aplicação e análise de ques-

tionários, entrevistas e outros instrumentos ou termos de mensuração
e avaliação psicológicas de presos;

Acompanhar a execução e opinar nos processos de reeducação,
reintegração social e ressocialização do preso;

Programar e executar juntamente com a equipe de saúde, psico-
social e segurança ações de atenção básica conforme determina a Políti-
ca Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liber-
dade no Sistema Prisional;

Exercer a função de referência Técnica do Núcleo psico-Social
da Unidade Prisional, conforme Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, fazen-
do revezamento semestral sempre que possível;

Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do
egresso e do pré-egresso em conformidade com a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Siste-
ma Prisional;

Executar juntamente com a equipe interdisciplinar de atendi-
mento as ações de atenção básica;

Atuar como educador para saúde e ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de emergência e urgência providencian-

do os encaminhamentos necessários;
Observar, descrever e analisar processos de desenvolvimento,

inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do com-
portamento humano;

Analisar a influência de fatores hereditários, ambientais e
psicossociais sobre as relações sociais;

Promover a saúde mental na prevenção e no tratamento dos
distúrbios psíquicos, atuando para favorecer um amplo desenvolvi-
mento psicossocial;

Elaborar e aplicar técnicas de exame psicológico, quando ne-
cessário, utilizando seu conhecimento e práticas metodológicas especí-
ficas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da perso-
nalidade, dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais,
efetuando ou encaminhando para atendimento apropriado;

Realizar campanhas e projetos destinados à população
carcerária, sendo estes em parceria com a equipe de saúde;

Solicitar escolta externa de presos apresentando justifica-
damente a demanda da psicologia;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-
onar a ressocialização do preso;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação;
Programar e executar as indicações do Plano Individual de

Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;
Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-

ria relacionada à sua área de atuação quando solicitado;
Participar de capacitações internas e externas;
Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica

conferidas por lei aos profissionais de psicologia, que exijam formação
de nível superior em conformidade com CRP.

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVAPARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE CURURUPU/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Psicologia

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo 
de serviço, a contagem de atividade anterior a 
obtenção do grau em Psicologia. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência 
= (0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 25 
a 36 meses =  (3,0 
pontos)     
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2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, e/ou Cópia de Carteira de Trabalho 
(registro do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 1 (um), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência 
= (0 pontos)    Até 
12 meses = (2,0 
pontos)               
De 13 a 24 meses 
= (3,0 pontos)       
De 25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de 
conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 
(oitenta) horas e não poderá haver 
acúmulo de certificados. Não serão 
aceitos certificados de cursos realizados 
online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

 6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária mínima 
de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE PSICOLOGIA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
14/12/2017 

 
CURURUPU-

MA 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
CURURUPU 

 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM DIREITO TEMPORÁRIO DA UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE CURURUPU/MA.

EDITAL N.º 156/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM DIREITO temporário com for-
mação de cadastro reserva, para a cidade de Cururupu/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Cururupu/Mada Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM DIREITO

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em Direito:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Jurídico, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir nível superior de bacharelado em Direito em
Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de
conclusão do curso(a cópia do certificado deve conter frente e verso)e
possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
Direito constam no ANEXO - I:
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2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Direito 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Direito 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembrode 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Direito Público Externo e de Direito Privado serão
automaticamente anuladas e não constarão no Edital de Convocação
para a primeira fase a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1 O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certame
caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Será automaticamente eliminado do processo seletivo
o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscri-
ção referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.
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4.1.1.8. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.4.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.
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7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;
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g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM DIREITO
Planejar, executar, acompanhar e controlar as atividades de

assistência técnico jurídica, respeitados os regulamentos dos serviços;
Atendimentos jurídicos diretos, pessoais e individualizados

aos presos, egressos e reeducandos;
Planejar, executar e avaliar programas de individualização da

pena, visando ações de execução e tratamento penal

Executar outras atribuições que lhe forem correlatas;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de rotina, urgência e emergência, efetu-

ando os encaminhamentos necessários;
Orientar os presos quanto o cumprimento das saídas temporá-

rias no que se refere a finalidade do benefício;
Orientar o pré-egresso e o egresso quanto as instituições pró-

prias visando a reinserção social;
Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-

onar a ressocialização do preso;
Executar serviços técnico-jurídicos em geral, com suporte jurí-

dico às unidades administrativas prisionais;
Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-

pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar, de forma padronizada e com vocábulo jurídico adequado, o
sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação;
Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-

vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;
Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-

ria relacionada à sua área de atuação quando solicitado;
Analisar dados no Sistema de Informações Penitenciárias;
Elaborar relatórios técnicos do preso para subsidiar os traba-

lhos da Comissão Técnica de Classificação e da Comissão
Transdisciplinar;

Elaborar e acompanhar a evolução do plano individual de aten-
dimento indicando entre outros no caso do preso: crime cometido,
imputação da pena, condições apriorísticas para progressão ou regres-
são de regime, potencializando o objetivo da reinserção social;

Auxiliar tecnicamente a Comissão Técnica de Classificação na
tutela da aplicação da progressão de regime e do princípio constitucio-
nal da individualização da pena;

Elaborar relatório para informar à Comissão Disciplinar quan-
do da ocorrência de fato que, em tese, configure falta leve, média ou
grave pelo preso;

Auxiliar tecnicamente a Comissão Disciplinar para possibilitar
adequada classificação do fato ocorrido e a melhor disciplina da Unida-
de Prisional;

Realizar interlocução com o Defensor Público ou com o advo-
gado constituído e, quando necessário, com outros órgãos competen-
tes, cuidando para que o preso não reste carente de assistência jurídica;

Auxiliar o Diretor da Unidade a prestar informações sempre
que solicitado pelos órgãos públicos competentes;

Atuar como auxiliar técnico administrativo da Assessoria Jurí-
dica da SEAP na Unidade Prisional, prestando informações jurídicas
quando solicitado, facilitando a comunicação destas com aquela;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais bacharéis em direito, que exijam
formação de nível superior em conformidade com a OAB e Resoluções.

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM DIREITO TEMPORÁRIO DA UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE CURURUPU/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Direito

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
 
1.Tempo de serviço prestado, no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
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Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo 
de serviço, a contagem de atividade anterior à 
obtenção do grau de bacharel em direito. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 

Sem experiência 
= (0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 25 
a 36 meses =  (3,0 
pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, e/ou Cópia de Carteira de Trabalho 
(registro do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 1 (um), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 

Sem experiência 
= (0 pontos)    Até 
12 meses = (2,0 
pontos)               
De 13 a 24 meses 
= (3,0 pontos)       
De 25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de 
conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 
(oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos realizados 
online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária mínima 
de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM DIREITO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
14/12/2017 

 
CURURUPU-

MA 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
CURURUPU 

 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE CURURUPU/MA.

EDITAL N.º 157/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIALtemporário
com formação de cadastro reserva, para a cidade de Cururupu/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Cururupu/Mada Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em serviço social:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;
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2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Assistente Social, além do já previsto
nos itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em Serviço
Social em Instituição Credenciada pelo MEC,comprovado por certifica-
do de conclusão do curso e possuir registro no Conselho de Assistência
Social - CRESS, (a cópia do certificado deve conter frente e verso).

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
serviço social constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Serviço Social 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Serviço Social 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.



D. O.  PODER  EXECUTIVO                QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017 77

���������	

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimen-
to da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.
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6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATANTE,
por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao CON-
TRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.
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3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM SERVIÇO SOCIAL

Atendimento Individual
Atendimento Familiar
Atendimento em Grupo
Compor equipes interdisciplinares de execução e tratamento

penal nos estabelecimentos penais com objetivo de propor e executar
intervenções que reduzam a vulnerabilidade psicossocial do preso, au-
xiliando-o no seu processo de reintegração social;

Planejar, acompanhar, avaliar e rever a execução de atividades
de orientação a presos sobre direitos e deveres, normas, serviços e
benefícios sociais;

Identificar medidas necessárias para a minimização de proble-
mas de desajustamentos sociais no ambiente prisional;

Desenvolver e propor projetos e ações na área de assistência
social, nos estabelecimentos penais e em articulação com a rede de
assistência nas demais localidades;

Emitir pareceres, laudos e estudo social e outros documentos
sobre matéria de sua área;

Outras atividades correlatas;
Exercer a função de referência Técnica do Núcleo Psicossocial

da Unidade Prisional, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, fazendo
revezamento semestral sempre que possível;

Programar e executar juntamente coma equipe de saúde, tera-
pia ocupacional, psicologia e segurança ações de atenção básica para o
processo de reintegração social;

Realizar atendimento inicial de presos provisórios;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do

egresso e do pré-egresso;
Orientar familiares e presos quanto aos benefícios da previ-

dência social;
Realizar encaminhamento visando ações na área de assistência

e previdência;
Atuar como educador para a saúde e ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de rotina, urgência e emergência, efetu-

ando os encaminhamentos necessários;
Implementar e executar políticas sociais na área de saúde, as-

sistência e previdência, elaborando, coordenando, executando e avali-
ando programas e projetos na área social para encaminhar providências
e prestar orientação social a pessoas e grupos e à população em geral;

Realizar e colaborar com campanhas educativas, destinadas
aos servidores, presos e seus familiares, quanto a sensibilização para
prevenção ao contágio de doenças infecto contagiosas, epidêmicas,
bem como o uso de contraceptivos e outros tópicos;

Orientar os presos e familiares quanto o cumprimento das
saídas temporárias no que se refere a finalidade do benefício, resgate do
vínculo afetivo, retorno na data prevista e demais condutas do preso
que possa contribuir com sua reinserção social;

Orientar e encaminhar o egresso e o pré-egresso à instituições
parceiras;

Supervisionar o trabalho externo do preso, mediante visitas de
inspeção ao local de trabalho conforme critérios e propostas realizadas
em reunião da Comissão Técnica de classificação;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Registrar os documentos dos presos no sistema de informação
prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;
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Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-
ria relacionada à sua área de atuação, quando solicitado;

Acompanhar o cadastro e credenciamento de visitantes dos
presos na unidade prisional, no Núcleo de Atendimento a Família e
orienta-los sobre a visita de crianças, adolescentes e ainda sobre a visita
íntima;

Cadastrar e credenciar visitas religiosas na unidade prisional;
Fazer a interlocução com os familiares do preso a fim de resga-

tar o vínculo familiar, colaborando com a reinserção social;
Solicitar escolta externa de presos, apresentando justifica-

damente a demanda do serviço social;
Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-

onar a ressocialização do preso;
Articular parecerias com a rede social disponível na comunida-

de, visando a inclusão dos familiares do nessa rede;
Orientar e providenciar a obtenção ou emissão dos documen-

tos necessários ao exercício da cidadania do preso e aos núcleos da
unidade;

Orientar o preso ou pessoa por ele indicado, quanto o recebi-
mento e guarda do cartão benefício advindo das parcerias de trabalho;

Articular com cartórios de registro civil, hospitais e institutos
quando necessário;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais do serviço social, que exijam forma-
ção de nível superior em conformidade com o CRESS.

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVAPARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE CURURUPU/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Serviço Social

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
* É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em serviço social. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos 
complementares na área de 
conhecimento/ atuação 
/especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá 
conter carga horária de, no mínimo, 
80 (oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos 
realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação lato sensu com 
carga horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Mestrado com carga horária mínima 
de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária 
mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 ponto 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM SERVIÇO SOCIAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
CURURUPU-

MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 

CURURUPU 
 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE CURURUPU/MA.

EDITAL N.º 158/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEMtemporário
com formação de cadastro reserva, para a cidade de Cururupu/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Cururupu/Mada Secretaria de Estado de Administração Peni-
tenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;
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1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 . São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em Enferma-
gem em Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certifica-
do de conclusão do curso(a cópia do certificado deve conter frente e
verso)e possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN;

2.1.13. PossuirRG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
enfermagem constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
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3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.3.2. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimen-
to da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.
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4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá
eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do quan-
titativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;
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j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM ENFERMAGEM

Desenvolver e implementar programas e ações de atenção, pre-
venção e atendimento às questões de higiene e saúde prisional;

Coordenar e desempenhar trabalhos de caráter técnico, na sua área;
Emitir pareceres sobre matéria de sua área;
Proceder ao acompanhamento do uso de medicamentos junto

aos presos;
Elaborar relatórios da evolução do estado de saúde e uso de

medicação durante o cumprimento da pena;
Trabalhar para prevenção e controle das doenças transmissíveis

em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sis-
temático da infecção;

Exercer a função de referência Técnica na Unidade Prisional,
conforme Plano Individual de Ressocialização, acompanhando a evolu-
ção do preso;

Programar e executar juntamente com a equipe de saúde, psico-
social e segurança ações de atenção básica;

Promover campanhas educativas de prevenção contra doenças;
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Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do
egresso e do pré-egresso;

Colaborar em ações na área de assistência e previdência;
Atuar como educador para saúde ou ressocialização;
Realizar consultas de enfermagem;
Solicitar exames complementares, quando necessário, devida-

mente autorizado pelos protocolos estabelecidos nos programas de
atenção básica no âmbito federal, estadual e municipal, e em conformi-
dade com as disposições legais da profissão;

Transcrever e prescrever tratamentos devidamente autorizado
pelos protocolos estabelecidos nos programas de atenção básica no
âmbito federal, estadual e municipal, e em conformidade com as dispo-
sições legais da profissão;

Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do
plano individual de ressocialização do preso;

Realizar atendimentos de urgência ou emergência sempre que
necessário;

Realizar procedimentos e atividades da área de saúde segundo
prescrições médicas;

Realizar atendimento ao servidor e visitantes quando necessários;
Auxiliar na realização de procedimentos e atividades de apoio

à área de saúde segundo prescrições médicas;
Promover a higiene e conforto dos pacientes;
Fazer encaminhamentos e pedidos de materiais para exames;
Relatar as intercorrências e observações dos pacientes;
Aferir sinais vitais;
Medir e registrar diureses e drenagens;
Executar procedimentos de admissão, alta, cuidados pós-mor-

te e transferência;
Ministrar alimentação quando necessário;
Promover mudança de decúbito;
Executar ações assistenciais de enfermagem correlatas com as

funções de auxiliar de enfermagem;
Obedecer às normas técnicas de biossegurança na execução de

suas atribuições;
Participar da prestação de assistência de enfermagem segura,

humanizada e individualizada;
Preparar os presos para consultas e exames, orientando-os

sobre as condições de realização dos mesmos;
Orientar e auxiliar os presos, prestando informações relativas a

higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específi-
cos em tratamento de saúde;

Preparar e administrar medicações por via oral, tópica,
intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo
prescrição médica;

Realizar registros da assistência de enfermagem prestada e ou-
tras ocorrências relacionadas;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Preencher os mapas de consumo de medicamentos, materiais
hospitalares e materiais odontológicos que devem ser encaminhados
trimestralmente à Farmácia Central por e-mail;

Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como re-
quisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à
prestação da assistência à saúde do preso;

Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização do
material e equipamento, bem como sua conservação, preparo,
armazenamento e distribuição, comunicando ao superior eventuais pro-
blemas;

Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição da-
queles que estão avariados ou desgastados;

Realizar controles e registros das atividades do setor e outros
que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle
estatístico;

Cumprir as medidas de prevenção e controle de infecção hos-
pitalar;

Realizar campanhas e projetos destinados à população
carcerária, sendo estes em parceria com a equipe de saúde;

Planejar, coordenar, organizar e supervisionar o trabalho de-
senvolvido pelo agente técnico de enfermagem;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria
relacionada à sua área de atuação quando solicitado;

Solicitar escolta externa de presos, apresentando justifica-
damente a demanda da enfermagem;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-
onar a ressocialização do preso;

Auxiliar no controle de estoque dos medicamentos e material
de saúde;

Preencher os mapas de consumo de medicamento e matérias de
saúde, encaminhando as prescrições médicas para atendimento da Far-
mácia Central;

Auxiliar no controle dos pedidos do almoxarifado, referente a
área de atuação;

Auxiliar no gerenciamento dos insumos necessários para o ade-
quado funcionamento do setor de saúde;

Articular com a rede externa de saúde;
Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica

conferidas por lei aos profissionais de enfermagem, que exijam forma-
ção de nível superior.

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVAPARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE CURURUPU/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Enfermagem

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestadono exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em enfermagem. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 
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TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos 
complementares na área de 
conhecimento /atuação/especialidade 
para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá 
conter carga horária de, no mínimo, 
80 (oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos 
realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação lato sensu com 
carga horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Mestrado com carga horária mínima 
de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

 6. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária 
mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
14/12/2017 

 
CURURUPU-

MA 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
CURURUPU 

 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE PRISI-
ONAL DA CIDADE DE GODOFREDO VIANA/MA.

EDITAL N.º 159/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado de Auxiliar de
Segurança Penitenciária Temporário com formação de cadastro reserva,
para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA (SEXO MAS-
CULINO E FEMININO)

1.1. As vagas deste edital são destinadas a candidatos do sexo
masculino e feminino;

1.2. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas cadastro reserva para a unidade prisional da cidade
de Godofredo Viana/Ma

1.3. De acordo com a necessidade do Estado e do interesse do
candidato, estes poderão ser alocados em outras unidades carcerárias
dos municípios e localidades circunvizinhas.

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades
prisionais e delegacias da cidade que concorre o candidato, observando
a ordem de sua classificação;

1.5. Não haverá reserva de vagas a candidatos portadores de
deficiência, em função das peculiaridades das atribuições do cargo,
constantes no art. 38 do Decreto Federal nº 3.298/99.

1.6. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1977 e suas atualização e por este instrumento convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.6.1 O processo seletivo simplificado é regido também pela Lei
nº 10.224 de 15 de abril de 2015, que dispões sobre a criação do cargo.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE AUXILIAR DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

2.1. Os requisitos, as atribuições do auxiliar de segurança peni-
tenciária temporário, a remuneração, a jornada de trabalho e o prazo de
vigência do contrato, constam abaixo:

DO AUXILIAR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA TEM-
PORÁRIO - MASCULINO E FEMININO.

REQUISITOS:
- Possuircertificado, devidamente registrado, de conclusão de

curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou profissionalizante,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação.

- Ser aprovado em todas as fases do processo seletivo.

- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de naci-
onalidade portuguesa estar amparado nos termos do art. 12, §1º da
Constituição Federal.

- Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais e milita-
res, através de título de eleitor, declaração de quitação da justiça eleito-
ral e certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino).

- Possuir carteira de identificação e CPF.

- Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, na
data da inscrição.

- Ter idade mínima de dezoito anos completos na data do en-
cerramento da inscrição.

- Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

- Apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da
Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o
caso, da Justiça Militar Estadual (artigo 125, § 3.º, da CF), da cidade/
município e/ou da jurisdição onde residiu nos últimos cinco anos,
expedidas, no máximo, há seis meses.

- Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou
municipal.

- Cumprir as determinações deste edital.
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- Não ter sofrido sanção penal, correcional ou disciplinatória
no exercício de cargo ou função junto ao poder público da esfera fede-
ral, estadual e/ou municipal.

- Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37,
XVI da CF).

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
Auxiliar o agente penitenciário a realizar a guarda e vigilância

interna da unidade prisional, apoiando na ordem, segurança e discipli-
na; Receber e incluir o preso nas regras e normas da unidade prisional;
Acompanhar e monitorar a movimentação de presos nas dependências
internas da unidade prisional e em deslocamentos diversos de acordo
com as determinações legais, encaminhando-os para atendimento nos
diversos setores sempre que se fizer necessário; Observar as condições
de segurança estrutural e disciplinares dos presos em suas atividades
individuais e coletivas com a finalidade de detectar problemas e situa-
ções anormais; Orientar os presos quanto às normas disciplinares,
divulgando os direitos, deveres e obrigações conforme normativas le-
gais; Efetuar o controle de visitantes e revistar toda pessoa previamen-
te autorizada que pretenda ingressar na unidade prisional; Controlar a
entrada e saída de pessoas, veículos e volumes, conforme normas espe-
cíficas da unidade; Efetuar a conferência periódica dos presos de acor-
do com as normas da unidade; Verificar e conferir os materiais e as
instalações do posto de trabalho, zelando pelos mesmos; Realizar o
monitoramento via Circuito Fechado de Televisão CFTV; Desempe-
nhar outras atividades em consonância com a lei de execuções penais.

REMUNERAÇÃO
Remuneração no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), composto pelo subsídio da categoria, já acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.

JORNADA DE TRABALHO
A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, po-

dendo ser cumprida em escala de plantão a ser estabelecida de acordo
com a necessidade do serviço, conforme definição da unidade prisional
em que o CONTRATADO será lotado.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO
12 (doze) meses a contar da data de formalização do contrato

administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogado na
forma da legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.1.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.4. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

3.4.1. O candidato deverá preencher os requisitos exigidos no
item 2.1.

3.5. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.6.  Não caberá recurso administrativo nos casos de elimina-
ção por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.7. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.8. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.8.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.9. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

4.1.1. A Primeira Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de uma Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base nas informações da ficha
de inscrição preenchida no site www.seap.ma.gov.br pelo candidato;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória descrita no
subitem 2.1 e anexo I, no prazo e local estabelecido pelo Edital de
Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horárioque
serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da comissão do processo seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do concurso, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.3.2. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. O Edital de Convocação será publicado no site da
SEAP.
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4.1.1.5. O Candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo I, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente edital.

*Será automaticamente eliminado do processo seletivo o can-
didato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br e no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no Anexo 1 desde Edital.

4.5. A Segunda Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de investigação social e procedimento adminis-
trativo disciplinar junto ao serviço de inteligência da SEAP/MA.

4.5.1. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a) prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais
e administrativas;

b) possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c) práticas, em caso de servidor público ou no exercício de
função pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato
de serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja
por falta de interesse público;

d) manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e) prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f) uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g) vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h) habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo
motivo devidamente justificado;

i) demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j) prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k) ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l) outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.5.2. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.5.1. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.5.2.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.5.3. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifi-
cação profissional constam no ANEXO I desde Edital.

4.5.4.Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de dados
para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresentação de
documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cancelamen-
to da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de todos
os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual se já
contratado.

4.6. Concluída a 2ª fase comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social), será
homologado o resultado final e de acordo com a necessidade da admi-
nistração pública será convocado o quantitativo necessário de candida-
tos classificados para participarem do curso de formação e firmarem
contrato de prestação de serviços.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Em casos de empate, será dada preferência ao candidato
que obteve maior pontuação no quesito experiência profissional em
atividade prisional;

6.2. Por último, o critério de desempate será o candidato com
maior idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: da divulgação da classificação na primeira fase eda
divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Deverão ser redigidos dentro do prazo máximo de 24  horas
a contar da divulgação da classificação na primeira fase e, também, pelo
mesmo prazo a contar da divulgação da classificação na segunda fase.

7.3. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 e 7.2 serão
desconsiderados.
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7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.7. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7.1. Após o julgamento de todos os recursos, será publicado
aviso no site da SEAP www.seap.ma.gov.br sobre o julgamento dos
mesmos.

7.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída esta etapa, a Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Documento original de CPF;

b) Carteira de Identificação original;

c) Comprovante de Cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;

e) Certificado de Reservista ou CDI (Certificado de Dispensa
de Incorporação), para os candidatos do sexo masculino;

f) Certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar,
originais;

g) Comprovante de Residência (conta de água, energia elétrica,
ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia);

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

8.7. Serão convocados para contratação os candidatos segundo
a ordem de classificação e por sexo.

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

I. A pedido do CONTRATADO, com antecedência mínima de
trinta dias a outra parte.

II. Pela expiração de sua vigência;

III. A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização.

IV. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo.

V. Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

VI. Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

VII. Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

VIII. Quando o contratado incorre em falta disciplinas, inde-
pendentemente de procedimento administrativo;
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IX. Quando constatado, a qualquer momento, o exercício de
qualquer carreira ou profissão remunerada, junto a órgãos públicos ou
junto à iniciativa provada, salvo as previsões contidas no inciso XVI
do art. 37 da Constituição Federal e desde que em horário de trabalho
compatível.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado a critério da administração por igual período.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. A classificação final do certame será por cidade e por sexo.

10.11. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br).

10.12. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -
SEAP poderá facultar ao candidato sua convocação para outro municí-
pio, desde que inexistam candidatos no quadro reserva do munícipio da
unidade a ser guarnecida e seja observada a classificação geral da cidade
a qual concorreu.

10.13. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembrode 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE GODOFREDO VIANA/MA.

CARGO: Auxiliar de Segurança Penitenciária (Sexo masculi-
no e feminino)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA 
ÁREA PONTUAÇÃO 

1. Possuir experiência de trabalho em 
atividade prisional comprovada por meio de 
Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e 
Cópia de Carteira de Trabalho (registro do(s) 
contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências 
profissionais em estágios, atividades 
informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

- Sem experiência: (0 
ponto) 
- Até 12 (doze) meses: 
(3,0 pontos) 
- De 13 a 24 meses: 
(4,0 pontos) 
- De 25 a 36 meses: 
(5,0 pontos) 
 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/ 
CERTIFICADO 

2. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de formação na 
área de vigilância                                            
e segurança privada. 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

200 horas = 1,0 ponto 
 

3. Ser portador de Certificado Curso de 
formação/capacitação na área prisional. 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas e não poderá haver acúmulo de 
certificados. 
*Não serão aceitos certificados de cursos 
realizados online 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

80 horas =3,0 pontos 

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de informática em 
software ou hardware/digitação (a 
pontuação será aferida em apenas um 
certificado, desde que contenha carga 
horária mínima de 30 horas, ou em mais de 
um certificado cuja a somatória atinja no 
mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado(s) de, no 
mínimo, 30 horas= 1 

ponto 

ANEXO II

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO

DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE

DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
12/12/2017 

 
GODOFREDO 

VIANA-MA 

 
DELEGACIA DE 

POLICIA DE 
GODOFREDO 

VIANA 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
12/12/2017 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE GOVERNADOR NUNES

FREIRE/MA.

EDITAL N.º 160/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado de Auxiliar de
Segurança Penitenciária Temporário com formação de cadastro reserva,
para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA (SEXO MAS-
CULINO E FEMININO)

1.1. As vagas deste edital são destinadas a candidatos do sexo
masculino e feminino;

1.2. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas cadastro reserva para a unidade prisional da cidade
deGovernador Nunes Freire/Ma

1.3. De acordo com a necessidade do Estado e do interesse do
candidato, estes poderão ser alocados em outras unidades carcerárias
dos municípios e localidades circunvizinhas.

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades
prisionais e delegacias da cidade que concorre o candidato, observando
a ordem de sua classificação;

1.5. Não haverá reserva de vagas a candidatos portadores de
deficiência, em função das peculiaridades das atribuições do cargo,
constantes no art. 38 do Decreto Federal nº 3.298/99.

1.6. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1977 e suas atualização e por este instrumento convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.6.1 O processo seletivo simplificado é regido também pela Lei
nº 10.224 de 15 de abril de 2015, que dispões sobre a criação do cargo.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE AUXILIAR DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

2.1. Os requisitos, as atribuições do auxiliar de segurança peni-
tenciária temporário, a remuneração, a jornada de trabalho e o prazo de
vigência do contrato, constam abaixo:

DO AUXILIAR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA TEM-
PORÁRIO - MASCULINO E FEMININO.

REQUISITOS:
- Possuircertificado, devidamente registrado, de conclusão de

curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou profissionalizante,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação.

- Ser aprovado em todas as fases do processo seletivo.

- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de naci-
onalidade portuguesa estar amparado nos termos do art. 12, §1º da
Constituição Federal.

- Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais e milita-
res, através de título de eleitor, declaração de quitação da justiça eleito-
ral e certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino).

- Possuir carteira de identificação e CPF.

- Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, na
data da inscrição.

- Ter idade mínima de dezoito anos completos na data do en-
cerramento da inscrição.

- Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

- Apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da
Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o
caso, da Justiça Militar Estadual (artigo 125, § 3.º, da CF), da cidade/
município e/ou da jurisdição onde residiu nos últimos cinco anos,
expedidas, no máximo, há seis meses.

- Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou
municipal.

- Cumprir as determinações deste edital.

- Não ter sofrido sanção penal, correcional ou disciplinatória
no exercício de cargo ou função junto ao poder público da esfera fede-
ral, estadual e/ou municipal.

- Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37,
XVI da CF).

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
Auxiliar o agente penitenciário a realizar a guarda e vigilância

interna da unidade prisional, apoiando na ordem, segurança e discipli-
na; Receber e incluir o preso nas regras e normas da unidade prisional;
Acompanhar e monitorar a movimentação de presos nas dependências
internas da unidade prisional e em deslocamentos diversos de acordo
com as determinações legais, encaminhando-os para atendimento nos
diversos setores sempre que se fizer necessário; Observar as condições
de segurança estrutural e disciplinares dos presos em suas atividades
individuais e coletivas com a finalidade de detectar problemas e situa-
ções anormais; Orientar os presos quanto às normas disciplinares,
divulgando os direitos, deveres e obrigações conforme normativas le-
gais; Efetuar o controle de visitantes e revistar toda pessoa previamen-
te autorizada que pretenda ingressar na unidade prisional; Controlar a
entrada e saída de pessoas, veículos e volumes, conforme normas espe-
cíficas da unidade; Efetuar a conferência periódica dos presos de acor-
do com as normas da unidade; Verificar e conferir os materiais e as
instalações do posto de trabalho, zelando pelos mesmos; Realizar o
monitoramento via Circuito Fechado de Televisão CFTV; Desempe-
nhar outras atividades em consonância com a lei de execuções penais.

REMUNERAÇÃO
Remuneração no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), composto pelo subsídio da categoria, já acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.

JORNADA DE TRABALHO
A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, po-

dendo ser cumprida em escala de plantão a ser estabelecida de acordo
com a necessidade do serviço, conforme definição da unidade prisional
em que o CONTRATADO será lotado.
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PRAZO DE CONTRATAÇÃO
12 (doze) meses a contar da data de formalização do contrato

administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogado na
forma da legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.1.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.4. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

3.4.1. O candidato deverá preencher os requisitos exigidos no
item 2.1.

3.5. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.6.  Não caberá recurso administrativo nos casos de elimina-
ção por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.7. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.8. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.8.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irre-
gularidade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e,
se verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.9. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

4.1.1. A Primeira Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de uma Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base nas informações da ficha
de inscrição preenchida no site www.seap.ma.gov.br pelo candidato;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória descrita no
subitem 2.1 e anexo I, no prazo e local estabelecido pelo Edital de
Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horárioque
serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da comissão do processo seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do concurso, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.3.2. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. O Edital de Convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.5. O Candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo I, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente edital.

*Será automaticamente eliminado do processo seletivo o can-
didato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br e no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no Anexo 1 desde Edital.

4.5. A Segunda Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de investigação social e procedimento adminis-
trativo disciplinar junto ao serviço de inteligência da SEAP/MA.

4.5.1. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a) prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais
e administrativas;

b) possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;
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c) práticas, em caso de servidor público ou no exercício de
função pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato
de serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja
por falta de interesse público;

d) manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e) prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f) uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g) vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h) habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo
motivo devidamente justificado;

i) demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j) prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k) ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l) outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.5.2. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.5.1. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.5.2.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.5.3. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifi-
cação profissional constam no ANEXO I desde Edital.

4.5.4.Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de dados
para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresentação de
documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cancelamen-
to da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de todos
os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual se já
contratado.

4.6. Concluída a 2ª fase comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social), será
homologado o resultado final e de acordo com a necessidade da admi-
nistração pública será convocado o quantitativo necessário de candida-
tos classificados para participarem do curso de formação e firmarem
contrato de prestação de serviços.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Em casos de empate, será dada preferência ao candidato
que obteve maior pontuação no quesito experiência profissional em
atividade prisional;

6.2. Por último, o critério de desempate será o candidato com
maior idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
doismomentos: da divulgação da classificação na primeira fase eda di-
vulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Deverão ser redigidos dentro do prazo máximo de 24  horas
a contar da divulgação da classificação na primeira fase e, também, pelo
mesmo prazo a contar da divulgação da classificação na segunda fase.

7.3. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 e 7.2 serão
desconsiderados.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.7. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7.1. Após o julgamento de todos os recursos, será publicado
aviso no site da SEAP www.seap.ma.gov.br sobre o julgamento dos
mesmos.

7.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída esta etapa, a Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.
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8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Documento original de CPF;

b) Carteira de Identificação original;

c) Comprovante de Cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Título de Eleitor com comprovante de votação da última
eleição;

e) Certificado de Reservista ou CDI (Certificado de Dispensa
de Incorporação), para os candidatos do sexo masculino;

f) Certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar,
originais;

g) Comprovante de Residência (conta de água, energia elétrica,
ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia);

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

8.7. Serão convocados para contratação os candidatos segundo
a ordem de classificação e por sexo.

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

I. A pedido do CONTRATADO, com antecedência mínima de
trinta dias a outra parte.

II. Pela expiração de sua vigência;

III. A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização.

IV. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo.

V. Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

VI. Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

VII. Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

VIII. Quando o contratado incorre em falta disciplinas, inde-
pendentemente de procedimento administrativo;

IX. Quando constatado, a qualquer momento, o exercício de
qualquer carreira ou profissão remunerada, junto a órgãos públicos ou
junto à iniciativa provada, salvo as previsões contidas no inciso XVI
do art. 37 da Constituição Federal e desde que em horário de trabalho
compatível.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado a critério da administração por igual período.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. A classificação final do certame será por cidade e por sexo.

10.11. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br).

10.12. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -
SEAP poderá facultar ao candidato sua convocação para outro municí-
pio, desde que inexistam candidatos no quadro reserva do munícipio da
unidade a ser guarnecida e seja observada a classificação geral da cidade
a qual concorreu.
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10.13. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20de novembrode 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I
Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE GOVERNADOR NUNES

FREIRE/MA.

CARGO: Auxiliar de Segurança Penitenciária (Sexo masculi-
no e feminino)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração e Cópia de Carteira de 
Trabalho (registro do(s) contrato(s) de trabalho e 
páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados 
pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 

- Sem experiência: 
(0 ponto) 
- Até 12 (doze) 
meses: (3,0 pontos) 
- De 13 a 24 meses: 
(4,0 pontos) 
- De 25 a 36 meses: 
(5,0 pontos) 
 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/ 
CERTIFICADO 

2. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de formação na 
área de vigilância                                            
e segurança privada. 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

200 horas = 1,0 ponto 
 

3. Ser portador de Certificado Curso de 
formação/capacitação na área prisional. 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas e não poderá haver acúmulo de 
certificados. 
*Não serão aceitos certificados de cursos 
realizados online 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

80 horas =3,0 pontos 

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de informática em 
software ou hardware/digitação (a 
pontuação será aferida em apenas um 
certificado, desde que contenha carga 
horária mínima de 30 horas, ou em mais de 
um certificado cuja a somatória atinja no 
mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado(s) de, no 
mínimo, 30 horas = 1 

ponto 

ANEXO II

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - MA 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

 
GOVERNADOR 

NUNES 
FREIRE-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
GOVERNADOR 
NUNES FREIRE 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE GOVERNADOR

NUNES FREIRE/MA.

EDITAL N.º 161/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉC-
NICO PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO Temporário com for-
mação de cadastro reserva, para a unidade prisional da cidade de Go-
vernador Nunes Freire/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Governador Nunes Freire/Mapertencente à Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária:

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.4. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.4.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO PENITEN-
CIÁRIO ADMINISTRATIVO.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;
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2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário Administrativo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir ensino médio completo em Instituição Credenciada
pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do curso.

2.1.13. PossuirRG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico penitenciário administrati-
vo constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme tabela
abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 
R$1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais) 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ounúmero do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de direito
público interno, externo e de direito privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.2.2. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.
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4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimen-
to da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.
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5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:
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 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO

Prestar apoio no planejamento, organização, monitoramento
das atividades técnicas diárias executadas dentro dos estabelecimentos
penais e administrativos da Secretaria de Administração Penitenciária;

Prestar apoio para execução das atividades de coleta de dados
e executar serviços de registro de informações penitenciárias;

Executar outras atividades correlatas;

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE GOVERNADOR

NUNES FREIRE/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário Administrativo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO  
1. Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência 
= 0 pontos 
Até 12 meses = 
1,0 ponto 
De 13 a 24 meses 
= 2,0 pontos 
De 25 a 36 meses 
= 3,0 pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, e/ou cópia de Carteira de Trabalho 
(registro do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais na 
área de atuação já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 
0 pontos 
Até 12 meses= 
2,0 pontos 
De 13 a 24 
meses= 3,0 pontos 
De 25 a 36 
meses= 4,0 pontos 
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TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de 
conclusão de cursos naárea para a qual 
concorre ou na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de 
conclusão em cursos de informática em 
software ou hardware/digitação. O 
certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo 30(trinta) 
horas. 

Sem certificado = 0 pontos 
Com certificado de no 
mínimo 30 horas = 1,0 ponto 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - MA 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

 
GOVERNADOR 

NUNES 
FREIRE-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
GOVERNADOR 
NUNES FREIRE 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM DIREITO TEMPORÁRIO DA UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE GOVERNADOR NUNES

FREIRE/MA.

EDITAL N.º 162/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das inscri-
ções para o processo seletivo simplificado do CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM DIREITO temporário com formação de cadas-
tro reserva, para a cidade de Governador Nunes Freire/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Governador Nunes Freire/Mada Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM DIREITO

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em Direito:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Jurídico, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir nível superior de bacharelado em Direito em
Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de
conclusão do curso(a cópia do certificado deve conter frente e verso)e
possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

2.1.13. Possuir RG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
Direito constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Direito 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.
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JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Direito 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembrode 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo,
filiação ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido du-
rante o processo de inscrição deverá preencher o requerimento de soli-
citação de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema
e entregar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado
da cópia dos documentos que contenham os dados corretos, somente
até o último dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em
outros editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Direito Público Externo e de Direito Privado serão
automaticamente anuladas e não constarão no Edital de Convocação
para a primeira fase a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1 O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Será automaticamente eliminado do processo seletivo
o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscri-
ção referente à qualificação profissional, não apresentar os documen-
tos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.8. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
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ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.4.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomen-
dação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.
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7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.
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10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM DIREITO

Planejar, executar, acompanhar e controlar as atividades de
assistência técnico jurídica, respeitados os regulamentos dos serviços;

Atendimentos jurídicos diretos, pessoais e individualizados
aos presos, egressos e reeducandos;

Planejar, executar e avaliar programas de individualização da
pena, visando ações de execução e tratamento penal

Executar outras atribuições que lhe forem correlatas;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de rotina, urgência e emergência, efetu-

ando os encaminhamentos necessários;
Orientar os presos quanto o cumprimento das saídas temporá-

rias no que se refere a finalidade do benefício;
Orientar o pré-egresso e o egresso quanto as instituições pró-

prias visando a reinserção social;
Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-

onar a ressocialização do preso;
Executar serviços técnico-jurídicos em geral, com suporte jurí-

dico às unidades administrativas prisionais;
Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-

pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar, de forma padronizada e com vocábulo jurídico adequado, o
sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação;
Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-

vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;
Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-

ria relacionada à sua área de atuação quando solicitado;
Analisar dados no Sistema de Informações Penitenciárias;
Elaborar relatórios técnicos do preso para subsidiar os traba-

lhos da Comissão Técnica de Classificação e da Comissão
Transdisciplinar;

Elaborar e acompanhar a evolução do plano individual de aten-
dimento indicando entre outros no caso do preso: crime cometido,
imputação da pena, condições apriorísticas para progressão ou regres-
são de regime, potencializando o objetivo da reinserção social;

Auxiliar tecnicamente a Comissão Técnica de Classificação na
tutela da aplicação da progressão de regime e do princípio constitucio-
nal da individualização da pena;

Elaborar relatório para informar à Comissão Disciplinar quan-
do da ocorrência de fato que, em tese, configure falta leve, média ou
grave pelo preso;

Auxiliar tecnicamente a Comissão Disciplinar para possibilitar
adequada classificação do fato ocorrido e a melhor disciplina da Unida-
de Prisional;

Realizar interlocução com o Defensor Público ou com o advo-
gado constituído e, quando necessário, com outros órgãos competen-
tes, cuidando para que o preso não reste carente de assistência jurídica;

Auxiliar o Diretor da Unidade a prestar informações sempre
que solicitado pelos órgãos públicos competentes;

Atuar como auxiliar técnico administrativo da Assessoria Jurí-
dica da SEAP na Unidade Prisional, prestando informações jurídicas
quando solicitado, facilitando a comunicação destas com aquela;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais bacharéis em direito, que exijam
formação de nível superior em conformidade com a OAB e Resoluções.

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM DIREITO TEMPORÁRIO DA UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE GOVERNADOR NUNES

FREIRE/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Direito

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
 
1.Tempo de serviço prestado, no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em direito. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     
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2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de conhecimento 
/atuação/especialidade para a qual 
concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 
ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

 6. Certificado de Conclusão de curso de pós-
graduação stricto sensu – Doutorado, com 
carga horária mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 
pontos 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM DIREITO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - MA 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

 
GOVERNADOR 

NUNES 
FREIRE-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
GOVERNADOR 
NUNES FREIRE 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE GOVERNADOR

NUNES FREIRE/MA.

EDITAL N.º 163/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIALtemporário
com formação de cadastro reserva, para a cidade de Governador Nunes
Freire/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Governador Nunes Freire/Mada Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em serviço social:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Assistente Social, além do já previsto
nos itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em
Serviço Social em Instituição Credenciada pelo MEC,comprovado por
certificado de conclusão do curso e possuir registro no Conselho de
Assistência Social - CRESS, (a cópia do certificado deve conter frente
e verso).

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
serviço social constam no ANEXO - I:
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2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Serviço Social 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Serviço Social 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:
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a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomen-
dação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.
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7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão
apresentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e
estarem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;
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g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM SERVIÇO SOCIAL

Atendimento Individual
Atendimento Familiar
Atendimento em Grupo
Compor equipes interdisciplinares de execução e tratamento

penal nos estabelecimentos penais com objetivo de propor e executar
intervenções que reduzam a vulnerabilidade psicossocial do preso, au-
xiliando-o no seu processo de reintegração social;

Planejar, acompanhar, avaliar e rever a execução de atividades
de orientação a presos sobre direitos e deveres, normas, serviços e
benefícios sociais;

Identificar medidas necessárias para a minimização de proble-
mas de desajustamentos sociais no ambiente prisional;

Desenvolver e propor projetos e ações na área de assistência
social, nos estabelecimentos penais e em articulação com a rede de
assistência nas demais localidades;

Emitir pareceres, laudos e estudo social e outros documentos
sobre matéria de sua área;

Outras atividades correlatas;
Exercer a função de referência Técnica do Núcleo Psicossocial

da Unidade Prisional, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, fazendo
revezamento semestral sempre que possível;

Programar e executar juntamente coma equipe de saúde, tera-
pia ocupacional, psicologia e segurança ações de atenção básica para o
processo de reintegração social;

Realizar atendimento inicial de presos provisórios;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do

egresso e do pré-egresso;
Orientar familiares e presos quanto aos benefícios da previ-

dência social;
Realizar encaminhamento visando ações na área de assistência

e previdência;
Atuar como educador para a saúde e ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de rotina, urgência e emergência, efetu-

ando os encaminhamentos necessários;
Implementar e executar políticas sociais na área de saúde, as-

sistência e previdência, elaborando, coordenando, executando e avali-
ando programas e projetos na área social para encaminhar providências
e prestar orientação social a pessoas e grupos e à população em geral;

Realizar e colaborar com campanhas educativas, destinadas
aos servidores, presos e seus familiares, quanto a sensibilização para
prevenção ao contágio de doenças infecto contagiosas, epidêmicas,
bem como o uso de contraceptivos e outros tópicos;

Orientar os presos e familiares quanto o cumprimento das
saídas temporárias no que se refere a finalidade do benefício, resgate do
vínculo afetivo, retorno na data prevista e demais condutas do preso
que possa contribuir com sua reinserção social;

Orientar e encaminhar o egresso e o pré-egresso à instituições
parceiras;

Supervisionar o trabalho externo do preso, mediante visitas de
inspeção ao local de trabalho conforme critérios e propostas realizadas
em reunião da Comissão Técnica de classificação;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Registrar os documentos dos presos no sistema de informação
prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-
ria relacionada à sua área de atuação, quando solicitado;

Acompanhar o cadastro e credenciamento de visitantes dos
presos na unidade prisional, no Núcleo de Atendimento a Família e
orienta-los sobre a visita de crianças, adolescentes e ainda sobre a visita
íntima;

Cadastrar e credenciar visitas religiosas na unidade prisional;
Fazer a interlocução com os familiares do preso a fim de resga-

tar o vínculo familiar, colaborando com a reinserção social;
Solicitar escolta externa de presos, apresentando justifica-

damente a demanda do serviço social;
Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-

onar a ressocialização do preso;
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Articular parecerias com a rede social disponível na comunida-
de, visando a inclusão dos familiares do nessa rede;

Orientar e providenciar a obtenção ou emissão dos documen-
tos necessários ao exercício da cidadania do preso e aos núcleos da
unidade;

Orientar o preso ou pessoa por ele indicado, quanto o recebi-
mento e guarda do cartão benefício advindo das parcerias de trabalho;

Articular com cartórios de registro civil, hospitais e institutos
quando necessário;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais do serviço social, que exijam forma-
ção de nível superior em conformidade com o CRESS.

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE GOVERNADOR

NUNES FREIRE/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Serviço Social

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
* É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em serviço social. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)          
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos 
complementares na área de 
conhecimento/ 
atuação/especialidade para a qual 
concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá 
conter carga horária de, no mínimo, 
80 (oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos 
realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação lato sensu com 
carga horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Mestrado com carga horária mínima 
de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária 
mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 ponto 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM SERVIÇO SOCIAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - MA 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

 
GOVERNADOR 

NUNES 
FREIRE-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
GOVERNADOR 
NUNES FREIRE 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE GOVERNADOR

NUNES FREIRE/MA.

EDITAL N.º 164/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEMtemporário
com formação de cadastro reserva, para a cidade de Governador Nunes
Freire/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Governador Nunes Freire/Mada Secretaria de Estado de Ad-
ministração Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.
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2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 . São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em Enferma-
gem em Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certifica-
do de conclusão do curso(a cópia do certificado deve conter frente e
verso)e possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN;

2.1.13. PossuirRG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
enfermagem constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.
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3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.3.2. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida

privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomen-
dação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.
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4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;
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k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATANTE,
por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao CON-
TRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM ENFERMAGEM

Desenvolver e implementar programas e ações de atenção, pre-
venção e atendimento às questões de higiene e saúde prisional;

Coordenar e desempenhar trabalhos de caráter técnico, na sua área;
Emitir pareceres sobre matéria de sua área;
Proceder ao acompanhamento do uso de medicamentos junto

aos presos;
Elaborar relatórios da evolução do estado de saúde e uso de

medicação durante o cumprimento da pena;
Trabalhar para prevenção e controle das doenças transmissíveis

em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sis-
temático da infecção;

Exercer a função de referência Técnica na Unidade Prisional,
conforme Plano Individual de Ressocialização, acompanhando a evolu-
ção do preso;

Programar e executar juntamente com a equipe de saúde, psico-
social e segurança ações de atenção básica;

Promover campanhas educativas de prevenção contra doenças;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do

egresso e do pré-egresso;
Colaborar em ações na área de assistência e previdência;
Atuar como educador para saúde ou ressocialização;
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Realizar consultas de enfermagem;
Solicitar exames complementares, quando necessário, devida-

mente autorizado pelos protocolos estabelecidos nos programas de
atenção básica no âmbito federal, estadual e municipal, e em conformi-
dade com as disposições legais da profissão;

Transcrever e prescrever tratamentos devidamente autorizado
pelos protocolos estabelecidos nos programas de atenção básica no
âmbito federal, estadual e municipal, e em conformidade com as dispo-
sições legais da profissão;

Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do
plano individual de ressocialização do preso;

Realizar atendimentos de urgência ou emergência sempre que
necessário;

Realizar procedimentos e atividades da área de saúde segundo
prescrições médicas;

Realizar atendimento ao servidor e visitantes quando necessários;
Auxiliar na realização de procedimentos e atividades de apoio

à área de saúde segundo prescrições médicas;
Promover a higiene e conforto dos pacientes;
Fazer encaminhamentos e pedidos de materiais para exames;
Relatar as intercorrências e observações dos pacientes;
Aferir sinais vitais;
Medir e registrar diureses e drenagens;
Executar procedimentos de admissão, alta, cuidados pós-mor-

te e transferência;
Ministrar alimentação quando necessário;
Promover mudança de decúbito;
Executar ações assistenciais de enfermagem correlatas com as

funções de auxiliar de enfermagem;
Obedecer às normas técnicas de biossegurança na execução de

suas atribuições;
Participar da prestação de assistência de enfermagem segura,

humanizada e individualizada;
Preparar os presos para consultas e exames, orientando-os

sobre as condições de realização dos mesmos;
Orientar e auxiliar os presos, prestando informações relativas a

higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específi-
cos em tratamento de saúde;

Preparar e administrar medicações por via oral, tópica,
intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo
prescrição médica;

Realizar registros da assistência de enfermagem prestada e ou-
tras ocorrências relacionadas;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Preencher os mapas de consumo de medicamentos, materiais
hospitalares e materiais odontológicos que devem ser encaminhados
trimestralmente à Farmácia Central por e-mail;

Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como re-
quisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à
prestação da assistência à saúde do preso;

Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização do
material e equipamento, bem como sua conservação, preparo,
armazenamento e distribuição, comunicando ao superior eventuais pro-
blemas;

Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição da-
queles que estão avariados ou desgastados;

Realizar controles e registros das atividades do setor e outros
que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle
estatístico;

Cumprir as medidas de prevenção e controle de infecção hos-
pitalar;

Realizar campanhas e projetos destinados à população
carcerária, sendo estes em parceria com a equipe de saúde;

Planejar, coordenar, organizar e supervisionar o trabalho de-
senvolvido pelo agente técnico de enfermagem;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-
ria relacionada à sua área de atuação quando solicitado;

Solicitar escolta externa de presos, apresentando justifica-
damente a demanda da enfermagem;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-
onar a ressocialização do preso;

Auxiliar no controle de estoque dos medicamentos e material
de saúde;

Preencher os mapas de consumo de medicamento e matérias de
saúde, encaminhando as prescrições médicas para atendimento da Far-
mácia Central;

Auxiliar no controle dos pedidos do almoxarifado, referente a
área de atuação;

Auxiliar no gerenciamento dos insumos necessários para o ade-
quado funcionamento do setor de saúde;

Articular com a rede externa de saúde;
Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica

conferidas por lei aos profissionais de enfermagem, que exijam forma-
ção de nível superior.

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE GOVERNADOR

NUNES FREIRE/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Enfermagem

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestadono exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo 
de serviço, a contagem de atividade anterior à 
obtenção do grau de bacharel em enfermagem. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência 
= (0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 25 
a 36 meses =  (3,0 
pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, e/ou Cópia de Carteira de Trabalho 
(registro do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 1 (um), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 

Sem experiência 
= (0 pontos)    Até 
12 meses = (2,0 
pontos)               
De 13 a 24 meses 
= (3,0 pontos)       
De 25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 
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TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos 
complementares na área de 
conhecimento/ 
atuação/especialidade para a qual 
concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá 
conter carga horária de, no mínimo, 
80 (oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos 
realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação lato sensu com 
carga horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Mestrado com carga horária mínima 
de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária 
mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - MA 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

 
GOVERNADOR 

NUNES 
FREIRE-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
GOVERNADOR 
NUNES FREIRE 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO EM
ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE PRI-

SIONAL DA CIDADE DEGOVERNADOR NUNES FREIRE/MA.

EDITAL N.º 165/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das inscri-
ções para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉCNICO EM
ENFERMAGEM Temporário com formação de cadastro reserva, para a
unidade prisional da cidade de Governador Nunes Freire/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Governador Nunes Freire/Ma pertencente à Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária:

1.3. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.5. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.5.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO EM EN-
FERMAGEM.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de técnico em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário em Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso técnico em Enfermagem em Institui-
ção Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão
doe possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN, (a cópia
do certificado deve conter frente e verso);

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico em enfermagem constam
no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), conforme tabela
abaixo:
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REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário em enfermagem.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.
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4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.5.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.
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7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATANTE,
por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao CON-
TRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;
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10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembrode 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e indi-
vidualizada aos pacientes presos, sob supervisão do enfermeiro;

Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e
no controle sistemático da infecção;

Auxiliar em atividades de orientação relativas a higiene, alimen-
tação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamen-
to de saúde;

Verificar os sinais vitais e as condições gerais de presos, segun-
do prescrição médica e de enfermagem;

Cumprir prescrições de assistência médica;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
Executar outras atividades correlatas;

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO EM
ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE PRISI-

ONAL DA CIDADE DEGOVERNADOR NUNES FREIRE/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário em Enfermagem

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO  
1. Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, 
data e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas 
de identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 
(dois), em estágios, atividades informais, 
voluntariados bem como, participação em 
quotas de empresa. 
 
*É vedada, para efeito de comprovação de 
tempo de serviço. A contagem de atividade 
anterior à obtenção do grau de técnico em 
enfermagem 

Sem experiência = 0 
pontos 
Até 12 meses = 1,0 
ponto 
De 13 a 24 meses = 
2,0 pontos 
De 25 a 36 meses = 
3,0 pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração, e/ou cópia de Carteira de 
Trabalho (registro do (s) contrato (s) de trabalho 
e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados 
pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
na área de atuação já pontuado no item 1 (um), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 

Sem experiência= 0 
pontos 
Até 12 meses= 2,0 
pontos 
De 13 a 24 meses= 
3,0 pontos 
De 25 a 36 meses= 
4,0 pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de 
conclusão de cursos na área para a qual 
concorre ou na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas e não poderá haver acúmulo de 
certificados. Não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online 

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de informática 
em software ou hardware/digitação (a 
pontuação será apenas um certificado, 
desde que contenha carga horária 
mínima de 30 horas, ou em mais de um 
certificado cuja a somatória atinja no 
mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 1,0 ponto 
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ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO EM

ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - MA 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

 
GOVERNADOR 

NUNES 
FREIRE-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
GOVERNADOR 
NUNES FREIRE 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE GRAJAÚ/MA.

EDITAL N.º 166/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das inscri-
ções para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉCNICO PE-
NITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO Temporário com formação de
cadastro reserva, para a unidade prisional da cidade de Grajaú/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Grajaú/Mapertencente à Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária:

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.4. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.4.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO PENITEN-
CIÁRIO ADMINISTRATIVO.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário Administrativo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir ensino médio completo em Instituição Credenciada
pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do curso.

2.1.13. PossuirRG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico penitenciário administrati-
vo constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme tabela
abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.
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3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ounúmero do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de direito
público interno, externo e de direito privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.2.2. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.
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4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.
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8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.
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10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO

Prestar apoio no planejamento, organização, monitoramento
das atividades técnicas diárias executadas dentro dos estabelecimentos
penais e administrativos da Secretaria de Administração Penitenciária;

Prestar apoio para execução das atividades de coleta de dados
e executar serviços de registro de informações penitenciárias;

Executar outras atividades correlatas;

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE GRAJAÚ/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário Administrativo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO  
1. Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, 
data e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas 
de identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 
(dois), em estágios, atividades informais, 
voluntariados bem como, participação em 
quotas de empresa.  

Sem experiência = 0 
pontos 
Até 12 meses = 1,0 
ponto 
De 13 a 24 meses = 
2,0 pontos 
De 25 a 36 meses = 
3,0 pontos 
 

q p
2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração, e/ou cópia de Carteira de 
Trabalho (registro do (s) contrato (s) de trabalho 
e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados 
pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
na área de atuação já pontuado no item 1 (um), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 0 
pontos 
Até 12 meses= 2,0 
pontos 
De 13 a 24 meses= 
3,0 pontos 
De 25 a 36 meses= 
4,0 pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de conclusão 
de cursos naárea para a qual concorre ou 
na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online.  

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 
30 horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de conclusão 
em cursos de informática em software ou 
hardware/digitação. O certificado 
apresentado deverá conter carga horária 
de, no mínimo 30(trinta) horas. 

Sem certificado = 0 pontos 
Com certificado de no 
mínimo 30 horas = 1,0 
ponto 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- SECRETARIA 
DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

 
GRAJAÚ-

MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 

RESSOCIALIZAÇÃO 
DE GRAJAÚ 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO EM

ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DEGRAJAÚ/MA.

EDITAL N.º 167/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉC-
NICO EM ENFERMAGEM Temporário com formação de cadastro
reserva, para a unidade prisional da cidade de Grajaú/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Grajaú/Ma pertencente à Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária:
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1.3. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.5. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.5.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO EM EN-
FERMAGEM.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de técnico em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário em Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso técnico em Enfermagem em Institui-
ção Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão
doe possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN, (a cópia
do certificado deve conter frente e verso);

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico em enfermagem constam
no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), conforme tabela
abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário em enfermagem.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará auto-
maticamente eliminado do processo seletivo.
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3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2.Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;
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l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.5.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.



D. O.  PODER  EXECUTIVO                QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017 129

���������	

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico
especializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente,
por 03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência.
Ficará, também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco)
dias, ainda que intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos,
no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar
as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularida-
des da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por
ocasião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas
as suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e indi-
vidualizada aos pacientes presos, sob supervisão do enfermeiro;

Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e
no controle sistemático da infecção;
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Auxiliar em atividades de orientação relativas a higiene, alimen-
tação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamen-
to de saúde;

Verificar os sinais vitais e as condições gerais de presos, segun-
do prescrição médica e de enfermagem;

Cumprir prescrições de assistência médica;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
Executar outras atividades correlatas;

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVAPARA O CARGO TÉCNICO EM

ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DEGRAJAÚ/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário em Enfermagem

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO  
1. Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 
 
*É vedada, para efeito de comprovação de tempo 
de serviço. A contagem de atividade anterior à 
obtenção do grau de técnico em enfermagem 

Sem experiência 
= 0 pontos 
Até 12 meses = 
1,0 ponto 
De 13 a 24 meses 
= 2,0 pontos 
De 25 a 36 meses 
= 3,0 pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, e/ou cópia de Carteira de Trabalho 
(registro do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais na 
área de atuação já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 
0 pontos 
Até 12 meses= 
2,0 pontos 
De 13 a 24 
meses= 3,0 pontos 
De 25 a 36 
meses= 4,0 pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de conclusão de 
cursos na área para a qual concorre ou na área 
prisional. 
O curso complementar somente será pontuado 
uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter carga 
horária de, no mínimo, 30 (trinta) horas e não 
poderá haver acúmulo de certificados. Não serão 
aceitos certificados de cursos realizados online 

 
 Sem certificado = 0      

pontos 
 Certificado de no 

mínimo 30 horas = 2,0 

 

4. Ser portador de certificado de participação em 
cursos de informática em software ou 
hardware/digitação (a pontuação será apenas um 
certificado, desde que contenha carga horária 
mínima de 30 horas, ou em mais de um certifi-
cado cuja a somatória atinja no mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 
pontos 
Certificado de no 
mínimo 30 horas = 
1,0 ponto 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO EM

ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

 
GRAJAÚ 

UNIDADE PRISIONAL DE 
RESSOCIALIZAÇÃO DE 

GRAJAÚ 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM DIREITO TEMPORÁRIO DA UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE GRAJAÚ/MA.

EDITAL N.º 168/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM DIREITO temporário com for-
mação de cadastro reserva, para a cidade de Grajaú/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Grajaú/Mada Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM DIREITO

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em Direito:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;



D. O.  PODER  EXECUTIVO                QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017 131

���������	

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Jurídico, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir nível superior de bacharelado em Direito em
Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de
conclusão do curso(a cópia do certificado deve conter frente e verso)e
possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
Direito constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Direito 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
Direito 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembrode 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Direito Público Externo e de Direito Privado serão
automaticamente anuladas e não constarão no Edital de Convocação
para a primeira fase a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1 O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 
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4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Será automaticamente eliminado do processo seletivo
o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscri-
ção referente à qualificação profissional, não apresentar os documen-
tos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.8. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimen-
to da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.4.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.
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4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:
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a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM DIREITO

Planejar, executar, acompanhar e controlar as atividades de
assistência técnico jurídica, respeitados os regulamentos dos serviços;

Atendimentos jurídicos diretos, pessoais e individualizados
aos presos, egressos e reeducandos;

Planejar, executar e avaliar programas de individualização da
pena, visando ações de execução e tratamento penal

Executar outras atribuições que lhe forem correlatas;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de rotina, urgência e emergência, efetu-

ando os encaminhamentos necessários;
Orientar os presos quanto o cumprimento das saídas temporá-

rias no que se refere a finalidade do benefício;
Orientar o pré-egresso e o egresso quanto as instituições pró-

prias visando a reinserção social;
Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-

onar a ressocialização do preso;
Executar serviços técnico-jurídicos em geral, com suporte jurí-

dico às unidades administrativas prisionais;
Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-

pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar, de forma padronizada e com vocábulo jurídico adequado, o
sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação;
Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-

vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;
Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-

ria relacionada à sua área de atuação quando solicitado;
Analisar dados no Sistema de Informações Penitenciárias;
Elaborar relatórios técnicos do preso para subsidiar os traba-

lhos da Comissão Técnica de Classificação e da Comissão
Transdisciplinar;

Elaborar e acompanhar a evolução do plano individual de aten-
dimento indicando entre outros no caso do preso: crime cometido,
imputação da pena, condições apriorísticas para progressão ou regres-
são de regime, potencializando o objetivo da reinserção social;

Auxiliar tecnicamente a Comissão Técnica de Classificação na
tutela da aplicação da progressão de regime e do princípio constitucio-
nal da individualização da pena;

Elaborar relatório para informar à Comissão Disciplinar quan-
do da ocorrência de fato que, em tese, configure falta leve, média ou
grave pelo preso;
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Auxiliar tecnicamente a Comissão Disciplinar para possibilitar
adequada classificação do fato ocorrido e a melhor disciplina da Unida-
de Prisional;

Realizar interlocução com o Defensor Público ou com o advo-
gado constituído e, quando necessário, com outros órgãos competen-
tes, cuidando para que o preso não reste carente de assistência jurídica;

Auxiliar o Diretor da Unidade a prestar informações sempre
que solicitado pelos órgãos públicos competentes;

Atuar como auxiliar técnico administrativo da Assessoria Jurí-
dica da SEAP na Unidade Prisional, prestando informações jurídicas
quando solicitado, facilitando a comunicação destas com aquela;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais bacharéis em direito, que exijam
formação de nível superior em conformidade com a OAB e Resoluções.

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM DIREITO TEMPORÁRIO DA UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE GRAJAÚ/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Direito

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA 
 

PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado, no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em direito. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de 
conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 
(oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos realizados 
online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária mínima 
de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM DIREITO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

 
GRAJAÚ-

MA 

UNIDADE PRISIONAL 
DE RESSOCIALIZAÇÃO 

DE GRAJAÚ 
 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE GRAJAÚ/MA.

EDITAL N.º 169/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIALtemporário
com formação de cadastro reserva, para a cidade de Grajaú/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Grajaú/Mada Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em serviço social:
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2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Assistente Social, além do já previsto
nos itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em Serviço
Social em Instituição Credenciada pelo MEC,comprovado por certifica-
do de conclusão do curso e possuir registro no Conselho de Assistência
Social - CRESS, (a cópia do certificado deve conter frente e verso).

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
serviço social constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) Especialista Penitenciário em 
Serviço Social 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Serviço Social 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:
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FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e classificatório,
será realizada por meio de investigação social e procedimento administra-
tivo disciplinar por meio do serviço de inteligência da SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.
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4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os documen-
tos constantes no edital de convocação que será publicado no site da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;
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b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM SERVIÇO SOCIAL

Atendimento Individual
Atendimento Familiar
Atendimento em Grupo
Compor equipes interdisciplinares de execução e tratamento

penal nos estabelecimentos penais com objetivo de propor e executar
intervenções que reduzam a vulnerabilidade psicossocial do preso, au-
xiliando-o no seu processo de reintegração social;

Planejar, acompanhar, avaliar e rever a execução de atividades
de orientação a presos sobre direitos e deveres, normas, serviços e
benefícios sociais;

Identificar medidas necessárias para a minimização de proble-
mas de desajustamentos sociais no ambiente prisional;

Desenvolver e propor projetos e ações na área de assistência
social, nos estabelecimentos penais e em articulação com a rede de
assistência nas demais localidades;

Emitir pareceres, laudos e estudo social e outros documentos
sobre matéria de sua área;

Outras atividades correlatas;
Exercer a função de referência Técnica do Núcleo Psicossocial

da Unidade Prisional, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, fazendo
revezamento semestral sempre que possível;

Programar e executar juntamente coma equipe de saúde, tera-
pia ocupacional, psicologia e segurança ações de atenção básica para o
processo de reintegração social;

Realizar atendimento inicial de presos provisórios;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do

egresso e do pré-egresso;
Orientar familiares e presos quanto aos benefícios da previ-

dência social;
Realizar encaminhamento visando ações na área de assistência

e previdência;
Atuar como educador para a saúde e ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de rotina, urgência e emergência, efetu-

ando os encaminhamentos necessários;
Implementar e executar políticas sociais na área de saúde, as-

sistência e previdência, elaborando, coordenando, executando e avali-
ando programas e projetos na área social para encaminhar providências
e prestar orientação social a pessoas e grupos e à população em geral;

Realizar e colaborar com campanhas educativas, destinadas
aos servidores, presos e seus familiares, quanto a sensibilização para
prevenção ao contágio de doenças infecto contagiosas, epidêmicas,
bem como o uso de contraceptivos e outros tópicos;

Orientar os presos e familiares quanto o cumprimento das
saídas temporárias no que se refere a finalidade do benefício, resgate do
vínculo afetivo, retorno na data prevista e demais condutas do preso
que possa contribuir com sua reinserção social;
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Orientar e encaminhar o egresso e o pré-egresso à instituições
parceiras;

Supervisionar o trabalho externo do preso, mediante visitas de
inspeção ao local de trabalho conforme critérios e propostas realizadas
em reunião da Comissão Técnica de classificação;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Registrar os documentos dos presos no sistema de informação
prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conselho
Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria
relacionada à sua área de atuação, quando solicitado;

Acompanhar o cadastro e credenciamento de visitantes dos pre-
sos na unidade prisional, no Núcleo de Atendimento a Família e orienta-los
sobre a visita de crianças, adolescentes e ainda sobre a visita íntima;

Cadastrar e credenciar visitas religiosas na unidade prisional;
Fazer a interlocução com os familiares do preso a fim de resgatar

o vínculo familiar, colaborando com a reinserção social;
Solicitar escolta externa de presos, apresentando justifica-

damente a demanda do serviço social;
Articular com os demais setores da unidade a fim de proporcionar

a ressocialização do preso;
Articular parecerias com a rede social disponível na comunidade,

visando a inclusão dos familiares do nessa rede;
Orientar e providenciar a obtenção ou emissão dos docu-

mentos necessários ao exercício da cidadania do preso e aos núcleos
da unidade;

Orientar o preso ou pessoa por ele indicado, quanto o recebi-
mento e guarda do cartão benefício advindo das parcerias de trabalho;

Articular com cartórios de registro civil, hospitais e institutos
quando necessário;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais do serviço social, que exijam formação
de nível superior em conformidade com o CRESS.

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL PARA UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE GRAJAÚ/MA

CARGO: Especialista Penitenciário em Serviço Social

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
* É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em serviço social. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de 
conhecimento/atuação/especialidade 
para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 
(oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos realizados 
online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

 6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária mínima 
de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM SERVIÇO SOCIAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

 
GRAJAÚ-

MA 

UNIDADE PRISIONAL 
DE RESSOCIALIZAÇÃO 

DE GRAJAÚ 
 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM TEMPORÁRIO DA

UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE GRAJAÚ/MA.

EDITAL  Nº 170/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEMtemporário
com formação de cadastro reserva, para a cidade de Grajaú/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.
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1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Grajaú/Mada Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 . São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em Enferma-
gem em Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certifica-
do de conclusão do curso(a cópia do certificado deve conter frente e
verso)e possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN;

2.1.13. PossuirRG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
enfermagem constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.
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3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.3.2. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;
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k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;
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f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM ENFERMAGEM

Desenvolver e implementar programas e ações de atenção, pre-
venção e atendimento às questões de higiene e saúde prisional;

Coordenar e desempenhar trabalhos de caráter técnico, na sua área;
Emitir pareceres sobre matéria de sua área;
Proceder ao acompanhamento do uso de medicamentos junto

aos presos;
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Elaborar relatórios da evolução do estado de saúde e uso de
medicação durante o cumprimento da pena;

Trabalhar para prevenção e controle das doenças transmissíveis
em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle
sistemático da infecção;

Exercer a função de referência Técnica na Unidade Prisional,
conforme Plano Individual de Ressocialização, acompanhando a
evolução do preso;

Programar e executar juntamente com a equipe de saúde, psico-
social e segurança ações de atenção básica;

Promover campanhas educativas de prevenção contra doenças;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do

egresso e do pré-egresso;
Colaborar em ações na área de assistência e previdência;
Atuar como educador para saúde ou ressocialização;
Realizar consultas de enfermagem;
Solicitar exames complementares, quando necessário, devi-

damente autorizado pelos protocolos estabelecidos nos programas
de atenção básica no âmbito federal, estadual e municipal, e em
conformidade com as disposições legais da profissão;

Transcrever e prescrever tratamentos devidamente autoriza-
do pelos protocolos estabelecidos nos programas de atenção básica
no âmbito federal, estadual e municipal, e em conformidade com as
disposições legais da profissão;

Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do
plano individual de ressocialização do preso;

Realizar atendimentos de urgência ou emergência sempre
que necessário;

Realizar procedimentos e atividades da área de saúde segundo
prescrições médicas;

Realizar atendimento ao servidor e visitantes quando necessários;
Auxiliar na realização de procedimentos e atividades de apoio

à área de saúde segundo prescrições médicas;
Promover a higiene e conforto dos pacientes;
Fazer encaminhamentos e pedidos de materiais para exames;
Relatar as intercorrências e observações dos pacientes;
Aferir sinais vitais;
Medir e registrar diureses e drenagens;
Executar procedimentos de admissão, alta, cuidados pós-morte

e transferência;
Ministrar alimentação quando necessário;
Promover mudança de decúbito;
Executar ações assistenciais de enfermagem correlatas com as

funções de auxiliar de enfermagem;
Obedecer às normas técnicas de biossegurança na execução de

suas atribuições;
Participar da prestação de assistência de enfermagem segura,

humanizada e individualizada;
Preparar os presos para consultas e exames, orientando-os

sobre as condições de realização dos mesmos;
Orientar e auxiliar os presos, prestando informações relativas a

higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos
em tratamento de saúde;

Preparar e administrar medicações por via oral, tópica,
intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo
prescrição médica;

Realizar registros da assistência de enfermagem prestada e
outras ocorrências relacionadas;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Preencher os mapas de consumo de medicamentos, materiais
hospitalares e materiais odontológicos que devem ser encaminhados
trimestralmente à Farmácia Central por e-mail;

Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como re-
quisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à
prestação da assistência à saúde do preso;

Executar atividades de limpeza, desinfecção, esteriliza-
ção do material e equipamento, bem como sua conservação, pre-
paro, armazenamento e distribuição, comunicando ao superior
eventuais problemas;

Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição
daqueles que estão avariados ou desgastados;

Realizar controles e registros das atividades do setor e outros
que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle
estatístico;

Cumprir as medidas de prevenção e controle de infecção
hospitalar;

Realizar campanhas e projetos destinados à população
carcerária, sendo estes em parceria com a equipe de saúde;

Planejar, coordenar, organizar e supervisionar o trabalho de-
senvolvido pelo agente técnico de enfermagem;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conselho
Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano
Individual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria
relacionada à sua área de atuação quando solicitado;

Solicitar escolta externa de presos, apresentando justifica-
damente a demanda da enfermagem;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporcionar
a ressocialização do preso;

Auxiliar no controle de estoque dos medicamentos e material
de saúde;

Preencher os mapas de consumo de medicamento e matérias
de saúde, encaminhando as prescrições médicas para atendimento
da Farmácia Central;

Auxiliar no controle dos pedidos do almoxarifado, referente a
área de atuação;

Auxiliar no gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento do setor de saúde;

Articular com a rede externa de saúde;
Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica

conferidas por lei aos profissionais de enfermagem, que exijam formação
de nível superior.

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM PARA AUNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE GRAJAÚ/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Enfermagem

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestadono exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em enfermagem. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     
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2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)          
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos 
complementares na área de 
conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá 
conter carga horária de, no mínimo, 
80 (oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos 
realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação lato sensu com 
carga horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Mestrado com carga horária mínima 
de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária 
mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

 
GRAJAÚ-

MA 

UNIDADE PRISIONAL 
DE  

RESSOCIALIZAÇÃO DE 
GRAJAÚ 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA TEMPORÁRIO DA

UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE GRAJAÚ/MA.

EDITAL N.º 171/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIAtemporário com
formação de cadastro reserva, para a cidade de Grajaú/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Grajaú/Mada Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em Psicologia:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Psicólogo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em psicologia em
Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de
conclusão do cursoe possuir registro no Conselho de Psicologia- CRP,(a
cópia do certificado deve conter frente e verso).

2.1.13. PossuirRG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
psicologia constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,



D. O.  PODER  EXECUTIVO                QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017 147

���������	

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Psicologia 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Psicologia 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, conges-
tionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;
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b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.
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7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;
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g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA

Atendimento Individual;
Atendimento Familiar;
Atendimento em Grupo;

Desenvolver e implementar programas e ações de atenção, pre-
venção e atendimento às questões de saúde mental, álcool, Crack e
outras drogas ou trabalho junto a presos;

Coordenar e desempenhar trabalhos de caráter técnico, na sua
área;

Emitir pareceres e laudos sobre matéria de sua área;
Desenvolver e propor projetos e ações de gestão na área de

assistência psicossocial, em estabelecimentos penais.
Proceder à elaboração, adaptação, aplicação e análise de ques-

tionários, entrevistas e outros instrumentos ou termos de mensuração
e avaliação psicológicas de presos;

Acompanhar a execução e opinar nos processos de reeducação,
reintegração social e ressocialização do preso;

Programar e executar juntamente com a equipe de saúde, psico-
social e segurança ações de atenção básica conforme determina a Políti-
ca Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liber-
dade no Sistema Prisional;

Exercer a função de referência Técnica do Núcleo psico-Social
da Unidade Prisional, conforme Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, fazen-
do revezamento semestral sempre que possível;

Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do
egresso e do pré-egresso em conformidade com a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Siste-
ma Prisional;

Executar juntamente com a equipe interdisciplinar de atendi-
mento as ações de atenção básica;

Atuar como educador para saúde e ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de emergência e urgência providencian-

do os encaminhamentos necessários;
Observar, descrever e analisar processos de desenvolvimento,

inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do com-
portamento humano;

Analisar a influência de fatores hereditários, ambientais e
psicossociais sobre as relações sociais;

Promover a saúde mental na prevenção e no tratamento dos
distúrbios psíquicos, atuando para favorecer um amplo desenvolvi-
mento psicossocial;

Elaborar e aplicar técnicas de exame psicológico, quando ne-
cessário, utilizando seu conhecimento e práticas metodológicas especí-
ficas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da perso-
nalidade, dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais,
efetuando ou encaminhando para atendimento apropriado;

Realizar campanhas e projetos destinados à população
carcerária, sendo estes em parceria com a equipe de saúde;

Solicitar escolta externa de presos apresentando justifica-
damente a demanda da psicologia;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-
onar a ressocialização do preso;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação;
Programar e executar as indicações do Plano Individual de

Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;
Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-

ria relacionada à sua área de atuação quando solicitado;
Participar de capacitações internas e externas;
Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica

conferidas por lei aos profissionais de psicologia, que exijam formação
de nível superior em conformidade com CRP.
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ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA PARA AUNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE GRAJAÚ/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Psicologia

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, Federal 
ou em empresa privada, comprovada por meio de 
Declaração do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela emissão 
da declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais). 
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagemde atividade anterior a obtenção do 
grau em Psicologia. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência 
= (0 ponto)       
Até 12 
(doze) meses 
= (1,0 ponto)  
De 13 a 24 
meses = (2,0 
pontos)        
De 25 a 36 
meses =  (3,0 
pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade prisional 
comprovada por meio de Declaração do empregador, em 
papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, e/ou Cópia de 
Carteira de Trabalho (registro do (s) contrato (s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência 
= (0 pontos)    
Até 12 meses 
= (2,0 
pontos)             
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       
De 25 a 36 
meses = (4,0 
pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares na 
área de conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas e não poderá haver acúmulo de 
certificados. Não serão aceitos certificados 
de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 
ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de pós
graduação lato sensu com carga horária 
mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de pós
graduação stricto sensu – Mestrado com 
carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Doutorado, 
com carga horária mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 
pontos 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE PSICOLOGIA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00 13h:00 

às 17h:00 
12/12/2017

 
GRAJAÚ-

MA 

UNIDADE PRISIONAL 
DE RESSOCIALIZAÇÃO 

DE GRAJAÚ 

08h:00 às 
12h:00 13h:00 

às 17h:00 

 
12/12/2017

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM PEDAGOGIA TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE GRAJAÚ/MA.

EDITAL N.º 172/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM PEDAGOGIAtemporário com
formação de cadastro reserva, para a cidade de Grajaú/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Grajaú/Mada Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM PEDAGOGIA.

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em pedagogia:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;



 QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017                                                                             D. O. PODER  EXECUTIVO152

���������	

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Pedagogo além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior em Pedagogia em Instituição
Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do
cursoe possuir registro no MEC, (a cópia do certificado deve conter
frente e verso).

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
pedagogia constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Pedagogia 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
Pedagogia 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.
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4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:
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a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá
eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do quan-
titativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.
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3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM PEDAGOGIA

Planejar, acompanhar, avaliar a execução de atividades de ensi-
no, capacitação profissional, programas de alfabetização e educação
dentro do ambiente prisional;

Contribuir para a formação necessária ao desenvolvimento das
potencialidades do educando, como elemento de autorealização, qualifi-
cação para o trabalho e preparo para exercício consciente da cidadania;

Elaborar a proposta pedagógica dos cursos realizados em esta-
belecimentos penais;

Orientar e analisar os trabalhos de oficinas de cursos, avaliando
os processos de aprendizagem;

Participar da avaliação do comportamento do preso em sala de
aula, colaborando nos processos de identificação de causas de
desajustamento;

Coordenar e desempenhar trabalho de caráter técnico na sua área;
Planejar, executar e avaliar projetos e ações pedagógicas;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do

pré-egresso;
Executar juntamente com a equipe interdisciplinar de atendi-

mento as ações de atenção básica;
Atuar como educador para a ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Orientar e encaminhar o pré-egresso às instituições próprias

visando a reinserção social e continuação dos estudos ou
profissionalização;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-
ria relacionada à sua área de atuação quando solicitado;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-
onar a ressocialização do preso;

Orientar e providenciar a obtenção ou emissão dos documen-
tos necessários a exercício da cidadania do preso e aos núcleos da
unidade;

Providenciar regularização dos documentos referente a área de
ensino ou profissionalização dos presos da unidade prisional;

Elaborar, coordenar e acompanhar planos e programas ineren-
tes à área educacional;

Mediar a relação entre a equipe da escola na Unidade Prisional
e a SEAP;

Identificar o nível de escolaridade do preso e buscar a elevação
de escolaridade;

Participar das ações que envolvem a oferta de educação básica
na modalidade EJA, ensino superior, profissionalizante e exames de
massa;

Elaborar e acompanhar a execução projetos socioculturais e
esportivos;

Conciliar as ações pedagógicas com a rotina da Unidade;
Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de aulas,

previsto em calendário;
Conhecer, aplicar e fazer cumprir a legislação correlata à oferta

de educação básica, técnica/profissional e superior;
Desenvolver ações administrativas e pedagógicas articuladas

com a Secretaria de Estado de Educação;
Conhecer, zelar e fazer cumprir o convênio entre SEAP, SEE, e

demais parceiros do ensino superior, profissionalização, projetos
socioculturais e esportivos;
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Promover treinamentos e capacitações locais e regionais para o
corpo docente, em parceria com a equipe da escola / SEE-SRE;

Manter um banco de vagas de presos com indicação para inser-
ção nas atividades educacionais, profissionalizantes, socioculturais e
esportivas atualizado, conforme indicação da CTC;

Participar, conforme a política interna da Instituição, de proje-
tos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e
extensão;

Cumprir o previsto na Lei Nº 12.433 de 29 de junho de 2011
referente a remição de pena pelo estudo e trabalho;

Mapear o número de analfabetos no início do período letivo e
realizar ações com a finalidade de erradicar o analfabetismo na Unidade
Prisional;

Verificar junto às escolas próximas da Unidade a existência de
vagas e disponibilidade em receber presos em regime semiaberto caso a
Unidade não disponha de escola ou curso profissionalizante;

Acompanhar, divulgar e incentivara participação dos presos
nos Exames de Massa (Supletivo, ENEM, ENCCEJA);

Orientar o preso sobre as normas de funcionamento da escola,
participação em cursos profissionalizantes e demais atividades
socioculturais e educativas;

Manter a Diretoria de Ensino e Profissionalização da SAP
informada ao final de cada ano (PERIODO LETIVO), a quantidade de
aprovados em cada segmento, bem como a relação dos formandos;

Certificar o preso quanto a qualificação profissional quando
concluído o curso;

Fazer a interlocução entre a Unidade Prisional, a Escola e rede
de ensino em geral;

Realizar atividades de apoio técnico na área de educação;

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM PEDAGOGIA PARA AUNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE GRAJAÚ/MA

CARGO: Especialista Penitenciário em Pedagogia.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado, no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em pedagogia. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)          
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos 
complementares na área de 
conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá 
conter carga horária de, no mínimo, 
80 (oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos 
realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação lato sensu com 
carga horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Mestrado com carga horária mínima 
de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5ponto 

 6. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária 
mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM PEDAGOGIA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

 
GRAJAÚ-

MA 

UNIDADE PRISIONAL 
DE RESSOCIALIZAÇÃO 

DE GRAJAÚ 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL TEMPORÁ-
RIO DA UNIDADE PRISIONAL DEGRAJAÚ/MA.

EDITAL  Nº 173/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das inscri-
ções para o processo seletivo simplificado do CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONALt emporário com
formação de cadastro reserva, para a cidade de Grajaú/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão
concorrendo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional
da cidade de Grajaú/Mada Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;
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1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL.

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em terapia ocupacional:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo
de Especialista Penitenciário - Terapeuta Ocupacional, além
do já previsto no item 2.1.1 a 2.1.11, possuir curso superior em
Terapia Ocupacional em Instituição Credenciada pelo MEC, com-
provado por certificado devidamente registrado de conclusão do cursoe
possuir registro no Conselho - CREFITO,(a cópia do certificado
deve conter frente e verso).

2.1.13. Possuir RG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
terapia ocupacional constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência
do contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os
candidatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Terapia Ocupacional 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
Terapia Ocupacional 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou
com erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome
do candidato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato
estará automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
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3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.
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4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1.A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;
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j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes   hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM TERAPIA OCUPACIONAL

Planejar, acompanhar, avaliar e rever a execução de atividades
de terapias/orientação a presos sobre atividades laborais e ocupacionais,
normas, programas e projetos de formação e capacitação profissional;

Proceder à reavaliação do preso no decorrer do programa
ocupacional com o objetivo de caracterizar a evolução do processo de
tratamento fazendo os necessários ajustes;

Acompanhar, instruir e orientar os processos de reeducação,
reintegração social e laboral e de ressocialização do preso;

Aplicar testes de avaliação em terapia ocupacional e elaborar
com base em informações médicas e condições peculiares de cada caso,
a orientação na escolha das atividades ocupacionais e recreativas a
serem desenvolvidas com a finalidade de desenvolver a capacidade
física, social e profissional do preso;

Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do
plano individual de ressocialização do preso;

Realizar atendimento aos servidores e familiares de presos sem-
pre que necessário;
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Realizar tratamentos e assistência em terapia de reabilitação
funcional, física, mental e social, conduzindo um processo de constru-
ção da cultura do espaço organizacional do indivíduo;

Elaborar pareceres técnicos afetos ao assunto;
Articular com os demais setores da unidade prisional;
Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-

pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-
ria relacionada à sua área de atuação, quando solicitado;

Gerenciar, orientar e relatar toda a atividade de campo do mer-
cado de trabalho interno;

Atuar como um articulador entre a Unidade Prisional, a socie-
dade e empresas, visando implementar e desenvolver atividades que
estejam vinculadas à vocação produtiva da região (economia local);

Participar da Comissão Técnica de Classificação (CTC), apre-
sentando os dados coletados na entrevista individual com o preso, de
forma que ele seja indicado a uma vaga de trabalho que esteja de acordo
comseu perfil;

Controlar e/ou gerenciar o controle de entrada e saída de todos
os documentos vinculados ao setor de produção;

Coordenar e executar atividades de rotina administrativa, como
arquivamento de documentos, atendimento de ligações telefônicas, etc;

Acompanhar o desenvolvimento das atividades de trabalho e
produção realizadas na unidade, bem como resolução dos problemas
inerentes ao trabalho do preso, relatando ocorrências de eventuais fa-
tos em desacordo com as normas, por meio de procedimento adequado;

Disponibilizar para a Equipe de Segurança da unidade prisional,
o quadro de escala de atividades informando a localização exata do
preso para o trabalho;

Divulgar, nos quadros de aviso na Unidade, a escala de atividades;
Efetuar o lançamento da frequência individual e/ou pagamento

dos presos;
Zelar pela organização e manter atualizado o prontuário do preso;
Fiscalizar as atividades prestadas pelo apoio operacional (agen-

tes de segurança penitenciários vinculados ao setor de trabalho produ-
ção), no que tange a utilização de equipamentos, ferramentas e insumos
necessários para o bom funcionamento da área de produção da unidade
prisional, de forma a garantir que as atividades sejam executadas con-
forme planejado;

Orientar e acompanhar todas as relações de trabalho, internas e
externas à unidade prisional, bem como questões relativas à higiene do
local de trabalho e demais pertinentes;

Captar parcerias com a iniciativa público-privada que contri-
buam com a Produção da Unidade, priorizando as atividades capazes
de agregar valor e conhecimento ao preso, de forma a facilitar sua
reinserção no mercado de trabalho;

Manter um banco de vagas de presos com indicação para traba-
lho atualizado conforme indicação da CTC;

Executar todas as funções inerentes ao cargo, conforme regras
estabelecidas na Lei da Execução Penal, e nas normas emanadas pela
Gestão Superior do Sistema Penitenciário, bem como, as alterações
legais que venham a surgir e afetem diretamente o trabalho do preso;

Reportar-se diretamente ao Diretor de Administração e Aten-
dimento para solução de problemas que estejam além das competênci-
as do Terapeuta ocupacional, e que interfiram diretamente no trabalho
do preso;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais de terapia ocupacional, que exijam
formação de nível superior.

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL PARA
AUNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DEGRAJAÚ/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Terapia Ocupacional.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
* É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau emterapia ocupacional. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos 
complementares na área de 
conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá 
conter carga horária de, no mínimo, 
80 (oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos 
realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação lato sensu com 
carga horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Mestrado com carga horária mínima 
de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

 6. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária 
mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 
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ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM TERAPIA OCUPACIONAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

 
GRAJAÚ-

MA 

UNIDADE PRISIONAL 
DE RESSOCIALIZAÇÃO 

DE GRAJAÚ 
 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE ITAPECURU/MA.

EDITAL N.º 174/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉC-
NICO PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO Temporário com for-
mação de cadastro reserva, para a unidade prisional da cidade de
Itapecuru/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Itapecuru/Mapertencente à Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária:

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.4. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.4.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO PENITEN-
CIÁRIO ADMINISTRATIVO.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário Administrativo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir ensino médio completo em Instituição Credenciada
pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do curso.

2.1.13. PossuirRG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico penitenciário administrati-
vo constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme tabela
abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.



D. O.  PODER  EXECUTIVO                QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017 163

���������	

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ounúmero do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de direito
público interno, externo e de direito privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.2.2. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.
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4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.
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7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.
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10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO

Prestar apoio no planejamento, organização, monitoramento
das atividades técnicas diárias executadas dentro dos estabelecimentos
penais e administrativos da Secretaria de Administração Penitenciária;

Prestar apoio para execução das atividades de coleta de dados
e executar serviços de registro de informações penitenciárias;

Executar outras atividades correlatas;

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE ITAPECURU/MA

Cargo: Técnico Penitenciário Administrativo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO  
1. Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 

Sem experiência 
= 0 pontos 
Até 12 meses = 
1,0 ponto 
De 13 a 24 meses 
= 2,0 pontos 
De 25 a 36 meses 
= 3,0 pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, e/ou cópia de Carteira de Trabalho 
(registro do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais na 
área de atuação já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 
0 pontos 
Até 12 meses= 
2,0 pontos 
De 13 a 24 
meses= 3,0 pontos 
De 25 a 36 
meses= 4,0 pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de conclusão 
de cursos naárea para a qual concorre ou 
na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 
30 horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de conclusão 
em cursos de informática em software ou 
hardware/digitação. O certificado 
apresentado deverá conter carga horária 
de, no mínimo 30(trinta) horas. 

Sem certificado = 0 pontos 
Com certificado de no 
mínimo 30 horas = 1,0 
ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

 
ITAPECURU-

MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 

ITAPECURU 
 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL TEMPORÁRIO
DA UNIDADE PRISIONAL DEITAPECURU/MA.

EDITAL  Nº 175/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das inscri-
ções para o processo seletivo simplificado do CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL temporário com
formação de cadastro reserva, para a cidade de Itapecuru/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Itapecuru/Mada Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.
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1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL.

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em terapia ocupacional:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Terapeuta Ocupacional, além do já pre-
visto no item 2.1.1 a 2.1.11, possuir curso superior em Terapia
Ocupacional em Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por
certificado devidamente registrado de conclusão do cursoe possuir re-
gistro no Conselho - CREFITO,(a cópia do certificado deve conter
frente e verso).

2.1.13. Possuir RG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
terapia ocupacional constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) Especialista Penitenciário em 
Terapia Ocupacional 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
Terapia Ocupacional 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembrode 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
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3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.
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4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1.A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;
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j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM TERAPIA OCUPACIONAL

Planejar, acompanhar, avaliar e rever a execução de atividades
de terapias/orientação a presos sobre atividades laborais e ocupacionais,
normas, programas e projetos de formação e capacitação profissional;

Proceder à reavaliação do preso no decorrer do programa
ocupacional com o objetivo de caracterizar a evolução do processo de
tratamento fazendo os necessários ajustes;

Acompanhar, instruir e orientar os processos de reeducação,
reintegração social e laboral e de ressocialização do preso;

Aplicar testes de avaliação em terapia ocupacional e elaborar
com base em informações médicas e condições peculiares de cada caso,
a orientação na escolha das atividades ocupacionais e recreativas a
serem desenvolvidas com a finalidade de desenvolver a capacidade
física, social e profissional do preso;
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Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do
plano individual de ressocialização do preso;

Realizar atendimento aos servidores e familiares de presos sem-
pre que necessário;

Realizar tratamentos e assistência em terapia de reabilitação
funcional, física, mental e social, conduzindo um processo de constru-
ção da cultura do espaço organizacional do indivíduo;

Elaborar pareceres técnicos afetos ao assunto;
Articular com os demais setores da unidade prisional;
Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-

pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-
ria relacionada à sua área de atuação, quando solicitado;

Gerenciar, orientar e relatar toda a atividade de campo do mer-
cado de trabalho interno;

Atuar como um articulador entre a Unidade Prisional, a socie-
dade e empresas, visando implementar e desenvolver atividades que
estejam vinculadas à vocação produtiva da região (economia local);

Participar da Comissão Técnica de Classificação (CTC), apre-
sentando os dados coletados na entrevista individual com o preso, de
forma que ele seja indicado a uma vaga de trabalho que esteja de acordo
comseu perfil;

Controlar e/ou gerenciar o controle de entrada e saída de todos
os documentos vinculados ao setor de produção;

Coordenar e executar atividades de rotina administrativa, como
arquivamento de documentos, atendimento de ligações telefônicas, etc;

Acompanhar o desenvolvimento das atividades de trabalho e
produção realizadas na unidade, bem como resolução dos problemas
inerentes ao trabalho do preso, relatando ocorrências de eventuais fa-
tos em desacordo com as normas, por meio de procedimento adequado;

Disponibilizar para a Equipe de Segurança da unidade prisional,
o quadro de escala de atividades informando a localização exata do
preso para o trabalho;

Divulgar, nos quadros de aviso na Unidade, a escala de atividades;
Efetuar o lançamento da frequência individual e/ou pagamento

dos presos;
Zelar pela organização e manter atualizado o prontuário do preso;
Fiscalizar as atividades prestadas pelo apoio operacional (agen-

tes de segurança penitenciários vinculados ao setor de trabalho produ-
ção), no que tange a utilização de equipamentos, ferramentas e insumos
necessários para o bom funcionamento da área de produção da unidade
prisional, de forma a garantir que as atividades sejam executadas con-
forme planejado;

Orientar e acompanhar todas as relações de trabalho, internas e
externas à unidade prisional, bem como questões relativas à higiene do
local de trabalho e demais pertinentes;

Captar parcerias com a iniciativa público-privada que contri-
buam com a Produção da Unidade, priorizando as atividades capazes
de agregar valor e conhecimento ao preso, de forma a facilitar sua
reinserção no mercado de trabalho;

Manter um banco de vagas de presos com indicação para traba-
lho atualizado conforme indicação da CTC;

Executar todas as funções inerentes ao cargo, conforme regras
estabelecidas na Lei da Execução Penal, e nas normas emanadas pela
Gestão Superior do Sistema Penitenciário, bem como, as alterações
legais que venham a surgir e afetem diretamente o trabalho do preso;

Reportar-se diretamente ao Diretor de Administração e Aten-
dimento para solução de problemas que estejam além das competênci-
as do Terapeuta ocupacional, e que interfiram diretamente no trabalho
do preso;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais de terapia ocupacional, que exijam
formação de nível superior.

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL PARA
AUNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DEITAPECURU/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Terapia Ocupacional.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
* É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau emterapia ocupacional. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos 
complementares na área de 
conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá 
conter carga horária de, no mínimo, 
80 (oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos 
realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação lato sensu com 
carga horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Mestrado com carga horária mínima 
de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária 
mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 
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ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM TERAPIA OCUPACIONAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

 
ITAPECURU-

MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 

ITAPECURU 
 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
15/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE PEDREIRAS/MA.

EDITAL N.º 176/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉC-
NICO PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO Temporário com for-
mação de cadastro reserva, para a unidade prisional da cidade de Pe-
dreiras/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Pedreiraspertencente à Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária:

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.4. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.4.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO PENITEN-
CIÁRIO ADMINISTRATIVO.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário Administrativo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir ensino médio completo em Instituição Credenciada
pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do curso.

2.1.13. PossuirRG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico penitenciário administrati-
vo constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os candida-
tos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.
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3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ounúmero do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de direito
público interno, externo e de direito privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.2.2. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.
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4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomen-
dação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.
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8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.
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10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO

Prestar apoio no planejamento, organização, monitoramento das
atividades técnicas diárias executadas dentro dos estabelecimentos penais
e administrativos da Secretaria de Administração Penitenciária;

Prestar apoio para execução das atividades de coleta de dados
e executar serviços de registro de informações penitenciárias;

Executar outras atividades correlatas;

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE PEDREIRAS/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário Administrativo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO  
1. Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência 
= 0 pontos 
Até 12 meses = 
1,0 ponto 
De 13 a 24 meses 
= 2,0 pontos 
De 25 a 36 meses 
= 3,0 pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, e/ou cópia de Carteira de Trabalho 

Sem experiência= 
0 pontos 
Até 12 meses= 
2,0 pontos 

ç p
(registro do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais na 
área de atuação já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

p
De 13 a 24 
meses= 3,0 pontos 
De 25 a 36 
meses= 4,0 pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de 
conclusão de cursos naárea para a qual 
concorre ou na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de 
conclusão em cursos de informática em 
software ou hardware/digitação. O 
certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo 30(trinta) 
horas. 

Sem certificado = 0 pontos 
Com certificado de no 
mínimo 30 horas = 1,0 ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

 
PEDREIRAS-

MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 

PEDREIRAS 
 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO
PARA A UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE

PRESIDENTE DUTRA/MA.

EDITAL  Nº 177/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a aber-
tura das inscrições para o processo seletivo simplificado do CAR-
GO TÉCNICO PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO Tempo-
rário com formação de cadastro reserva, para a unidade prisional da
cidade de Presidente Dutra/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da
cidade de Presidente Dutra/Mapertencente à Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária:
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1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.4. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.4.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO PENITEN-
CIÁRIO ADMINISTRATIVO.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário Administrativo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir ensino médio completo em Instituição Credenciada
pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do curso.

2.1.13. PossuirRG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico penitenciário administrati-
vo constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme tabela
abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ounúmero do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de direito
público interno, externo e de direito privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.2.2. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.
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3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.
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4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;
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h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes     hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO

Prestar apoio no planejamento, organização, monitoramento
das atividades técnicas diárias executadas dentro dos estabelecimentos
penais e administrativos da Secretaria de Administração Penitenciária;

Prestar apoio para execução das atividades de coleta de dados
e executar serviços de registro de informações penitenciárias;

Executar outras atividades correlatas;
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ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO  QUADRO  RESERVA  PARA  O  CARGO  TÉCNICO

PENITENCIÁRIO  ADMINISTRATIVO  TEMPORÁRIO
PARA  A  UNIDADE  PRISIONAL  DA  CIDADE

DE  PRESIDENTE  DUTRA/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário Administrativo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO  
1. Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Adminis-tração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da decla-ração e/ou cópia 
da Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência = 0 
pontos 
Até 12 meses = 
1,0 ponto 
De 13 a 24 
meses = 2,0 
pontos 
De 25 a 36 
meses = 3,0 
pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional na área de conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, e/ou cópia de 
Carteira de Trabalho (registro do (s) contrato (s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais na 
área de atuação já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência= 0 
pontos 
Até 12 meses= 
2,0 pontos 
De 13 a 24 
meses= 3,0 
pontos 
De 25 a 36 
meses= 4,0 
pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de conclusão de 
cursos naárea para a qual concorre ou na área 
prisional. 
O curso complementar somente será pontuado 
uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter carga 
horária de, no mínimo, 30 (trinta) horas, não 
poderá haver acúmulo de certificados e não 
serão aceitos certificados de cursos realizados 
online. 

 
Sem certificado = 0 
pontos 
Certificado de no 
mínimo 30 horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de conclusão em 
cursos de informática em software ou 
hardware/digitação. O certificado apresentado 
deverá conter carga horária de, no mínimo 
30(trinta) horas. 

Sem certificado = 0 
pontos 
Com certificado de 
no mínimo 30 horas 
= 1,0 ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
PRESIDENTE 
DUTRA-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
PRESIDENTE 

DUTRA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO EM

ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DEPRESIDENTE DUTRA/MA.

EDITAL  Nº 178/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉCNI-
CO EM ENFERMAGEM Temporário com formação de cadastro reserva,
para a unidade prisional da cidade de Presidente Dutra/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Presidente Dutra/Mapertencente à Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária:

1.3. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.5. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.5.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO EM
ENFERMAGEM.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de técnico em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;
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2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário em Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso técnico em Enfermagem em Institui-
ção Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão
doe possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN, (a cópia
do certificado deve conter frente e verso);

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico em enfermagem constam
no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os candida-
tos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário em enfermagem.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.
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4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimen-
to da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no qual
figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvição
com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar provada a
inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar provado
que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir prova de ter
o réu concorrido para a infração penal, e os casos de extinção de
punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art. 107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.5.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.
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6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.
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3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar
as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e indi-
vidualizada aos pacientes presos, sob supervisão do enfermeiro;

Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e

no controle sistemático da infecção;
Auxiliar em atividades de orientação relativas a higiene, ali-

mentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento
de saúde;

Verificar os sinais vitais e as condições gerais de presos, segundo
prescrição médica e de enfermagem;

Cumprir prescrições de assistência médica;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;

Executar outras atividades correlatas;

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO

DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO

PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEMPARA A UNIDADE

PRISIONAL DA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário em Enfermagem

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO  
1. Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 
 
*É vedada, para efeito de comprovação de tempo 
de serviço. A contagem de atividade anterior à 
obtenção do grau de técnico em enfermagem 

Sem experiência 
= 0 pontos 
Até 12 meses = 
1,0 ponto 
De 13 a 24 meses 
= 2,0 pontos 
De 25 a 36 meses 
= 3,0 pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, e/ou cópia de Carteira de Trabalho 
(registro do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais na 
área de atuação já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 
0 pontos 
Até 12 meses= 
2,0 pontos 
De 13 a 24 
meses= 3,0 pontos 
De 25 a 36 
meses= 4,0 pontos 
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TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de conclusão de 
cursos na área para a qual concorre ou na área 
prisional. 
O curso complementar somente será pontuado 
uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter carga 
horária de, no mínimo, 30 (trinta) horas e não 
poderá haver acúmulo de certificados. Não serão 
aceitos certificados de cursos realizados online 

 
Sem certificado = 0 
pontos 
Certificado de no 
mínimo 30 horas = 
2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de participação em 
cursos de informática em software ou 
hardware/digitação (a pontuação será apenas um 
certificado, desde que contenha carga horária 
mínima de 30 horas, ou em mais de um 
certificado cuja a somatória atinja no mínimo 30 
horas). 

Sem certificado = 0 
pontos 
Certificado de no 
mínimo 30 horas = 
1,0 ponto 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO EM

ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
PRESIDENTE 
DUTRA-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
PRESIDENTE 

DUTRA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE PRESIDENTE

DUTRA/MA.

EDITAL N.º 179/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIAtemporário com
formação de cadastro reserva, para a cidade de Psicologia/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Psicologia/Mada Secretaria de Estado de Administração Pe-
nitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em Psicologia:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Psicólogo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em psicologia em
Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de
conclusão do cursoe possuir registro no Conselho de Psicologia- CRP,(a
cópia do certificado deve conter frente e verso).

2.1.13. Possuir RG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
psicologia constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Psicologia 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.



D. O.  PODER  EXECUTIVO                QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017 187

���������	

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
Psicologia 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.
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4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.
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7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.
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10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA

Atendimento Individual;
Atendimento Familiar;
Atendimento em Grupo;
Desenvolver e implementar programas e ações de atenção, pre-

venção e atendimento às questões de saúde mental, álcool, Crack e
outras drogas ou trabalho junto a presos;

Coordenar e desempenhar trabalhos de caráter técnico, na sua área;
Emitir pareceres e laudos sobre matéria de sua área;
Desenvolver e propor projetos e ações de gestão na área de

assistência psicossocial, em estabelecimentos penais.
Proceder à elaboração, adaptação, aplicação e análise de ques-

tionários, entrevistas e outros instrumentos ou termos de mensuração
e avaliação psicológicas de presos;

Acompanhar a execução e opinar nos processos de reeducação,
reintegração social e ressocialização do preso;

Programar e executar juntamente com a equipe de saúde, psico-
social e segurança ações de atenção básica conforme determina a Políti-
ca Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional;

Exercer a função de referência Técnica do Núcleo psico-Social
da Unidade Prisional, conforme Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional,
fazendo revezamento semestral sempre que possível;

Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento
do egresso e do pré-egresso em conformidade com a Política Nacio-
nal de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade
no Sistema Prisional;

Executar juntamente com a equipe interdisciplinar de atendi-
mento as ações de atenção básica;

Atuar como educador para saúde e ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de emergência e urgência providenciando

os encaminhamentos necessários;
Observar, descrever e analisar processos de desenvolvimento,

inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do
comportamento humano;

Analisar a influência de fatores hereditários, ambientais e
psicossociais sobre as relações sociais;

Promover a saúde mental na prevenção e no tratamento
dos distúrbios psíquicos, atuando para favorecer um amplo
desenvolvimento psicossocial;

Elaborar e aplicar técnicas de exame psicológico, quando ne-
cessário, utilizando seu conhecimento e práticas metodológicas especí-
ficas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da perso-
nalidade, dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais,
efetuando ou encaminhando para atendimento apropriado;

Realizar campanhas e projetos destinados à população
carcerária, sendo estes em parceria com a equipe de saúde;

Solicitar escolta externa de presos apresentando justifica-
damente a demanda da psicologia;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporcionar
a ressocialização do preso;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação;
Programar e executar as indicações do Plano Individual de

Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;
Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria

relacionada à sua área de atuação quando solicitado;
Participar de capacitações internas e externas;
Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica

conferidas por lei aos profissionais de psicologia, que exijam formação
de nível superior em conformidade com CRP.

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA PARA AUNIDADE
PRISIONAL DE PRESIDENTE DUTRA/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Psicologia

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais). 
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagemde atividade anterior a obtenção 
do grau em Psicologia. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 
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TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas e não poderá haver acúmulo de 
certificados. Não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 
ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

 6. Certificado de Conclusão de curso de pós-
graduação stricto sensu – Doutorado, com 
carga horária mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 
pontos 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE PSICOLOGIA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS-1ªFASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
PRESIDENTE 
DUTRA-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
PRESIDENTE 

DUTRA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM DIREITO TEMPORÁRIO DA UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA.

EDITAL N.º 180/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM DIREITO temporário com for-
mação de cadastro reserva, para a cidade de Presidente Dutra/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Presidente Dutra/Mada Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM DIREITO

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em Direito:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Jurídico, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir nível superior de bacharelado em Direito em
Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de
conclusão do curso(a cópia do certificado deve conter frente e verso)e
possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
Direito constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Direito 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.
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JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Direito 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembrode 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Direito Público Externo e de Direito Privado serão
automaticamente anuladas e não constarão no Edital de Convocação
para a primeira fase a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1 O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Será automaticamente eliminado do processo seletivo
o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscri-
ção referente à qualificação profissional, não apresentar os documen-
tos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.8. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.
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4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.4.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.



 QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017                                                                             D. O. PODER  EXECUTIVO194

���������	

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.
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10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante
divulgação no site da SEAP

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM DIREITO

Planejar, executar, acompanhar e controlar as atividades de
assistência técnico jurídica, respeitados os regulamentos dos serviços;

Atendimentos jurídicos diretos, pessoais e individualizados
aos presos, egressos e reeducandos;

Planejar, executar e avaliar programas de individualização da
pena, visando ações de execução e tratamento penal

Executar outras atribuições que lhe forem correlatas;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de rotina, urgência e emergência,

efetuando os encaminhamentos necessários;
Orientar os presos quanto o cumprimento das saídas temporárias

no que se refere a finalidade do benefício;
Orientar o pré-egresso e o egresso quanto as instituições

próprias visando a reinserção social;
Articular com os demais setores da unidade a fim de proporcionar

a ressocialização do preso;
Executar serviços técnico-jurídicos em geral, com suporte

jurídico às unidades administrativas prisionais;
Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-

pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar, de forma padronizada e com vocábulo jurídico adequado,
o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação;
Programar e executar as propostas apresentadas no Plano

Individual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria
relacionada à sua área de atuação quando solicitado;

Analisar dados no Sistema de Informações Penitenciárias;
Elaborar relatórios técnicos do preso para subsidiar os

trabalhos da Comissão Técnica de Classificação e da Comissão
Transdisciplinar;

Elaborar e acompanhar a evolução do plano individual de atendi-
mento indicando entre outros no caso do preso: crime cometido, imputa-
ção da pena, condições apriorísticas para progressão ou regressão de regime,
potencializando o objetivo da reinserção social;

Auxiliar tecnicamente a Comissão Técnica de Classificação na
tutela da aplicação da progressão de regime e do princípio constitucional
da individualização da pena;

Elaborar relatório para informar à Comissão Disciplinar quan-
do da ocorrência de fato que, em tese, configure falta leve, média
ou grave pelo preso;

Auxiliar tecnicamente a Comissão Disciplinar para possibilitar
adequada classificação do fato ocorrido e a melhor disciplina da Unida-
de Prisional;

Realizar interlocução com o Defensor Público ou com o advo-
gado constituído e, quando necessário, com outros órgãos competentes,
cuidando para que o preso não reste carente de assistência jurídica;

Auxiliar o Diretor da Unidade a prestar informações sempre
que solicitado pelos órgãos públicos competentes;

Atuar como auxiliar técnico administrativo da Assessoria Jurí-
dica da SEAP na Unidade Prisional, prestando informações jurídicas
quando solicitado, facilitando a comunicação destas com aquela;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais bacharéis em direito, que exijam
formação de nível superior em conformidade com a OAB e Resoluções.

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM DIREITO PARA AUNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DEPRESIDENTE DUTRA/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Direito

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado, no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em direito. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 
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TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos 
complementares na área de 
conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá 
conter carga horária de, no mínimo, 
80 (oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos 
realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação lato sensu com 
carga horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Mestrado com carga horária mínima 
de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária 
mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM DIREITO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
PRESIDENTE 
DUTRA-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
PRESIDENTE 

DUTRA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE PRESIDENTE

DUTRA/MA.

EDITAL N.º 181/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das inscri-
ções para o processo seletivo simplificado do CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIALtemporário com formação
de cadastro reserva, para a cidade de Presidente Dutra/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Presidente Dutra/Mada Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em serviço social:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Assistente Social, além do já previsto
nos itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em Serviço
Social em Instituição Credenciada pelo MEC,comprovado por certifica-
do de conclusão do curso e possuir registro no Conselho de Assistência
Social - CRESS, (a cópia do certificado deve conter frente e verso).

2.1.13. Possuir RG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
serviço social constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) Especialista Penitenciário em 
Serviço Social 
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2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Serviço Social 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-

da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.
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4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)ossuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.



D. O.  PODER  EXECUTIVO                QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017 199

���������	

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.
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10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM SERVIÇO SOCIAL

Atendimento Individual
Atendimento Familiar
Atendimento em Grupo
Compor equipes interdisciplinares de execução e tratamento

penal nos estabelecimentos penais com objetivo de propor e executar
intervenções que reduzam a vulnerabilidade psicossocial do preso, au-
xiliando-o no seu processo de reintegração social;

Planejar, acompanhar, avaliar e rever a execução de atividades
de orientação a presos sobre direitos e deveres, normas, serviços e
benefícios sociais;

Identificar medidas necessárias para a minimização de proble-
mas de desajustamentos sociais no ambiente prisional;

Desenvolver e propor projetos e ações na área de assistência
social, nos estabelecimentos penais e em articulação com a rede de
assistência nas demais localidades;

Emitir pareceres, laudos e estudo social e outros documentos
sobre matéria de sua área;

Outras atividades correlatas;
Exercer a função de referência Técnica do Núcleo Psicossocial

da Unidade Prisional, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, fazendo reve-
zamento semestral sempre que possível;

Programar e executar juntamente coma equipe de saúde, tera-
pia ocupacional, psicologia e segurança ações de atenção básica para o
processo de reintegração social;

Realizar atendimento inicial de presos provisórios;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do

egresso e do pré-egresso;
Orientar familiares e presos quanto aos benefícios da previ-

dência social;
Realizar encaminhamento visando ações na área de assistência

e previdência;
Atuar como educador para a saúde e ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de rotina, urgência e emergência, efetu-

ando os encaminhamentos necessários;
Implementar e executar políticas sociais na área de saúde, as-

sistência e previdência, elaborando, coordenando, executando e avali-
ando programas e projetos na área social para encaminhar providências
e prestar orientação social a pessoas e grupos e à população em geral;

Realizar e colaborar com campanhas educativas, destinadas
aos servidores, presos e seus familiares, quanto a sensibilização para
prevenção ao contágio de doenças infecto contagiosas, epidêmicas,
bem como o uso de contraceptivos e outros tópicos;

Orientar os presos e familiares quanto o cumprimento das
saídas temporárias no que se refere a finalidade do benefício, resgate do
vínculo afetivo, retorno na data prevista e demais condutas do preso
que possa contribuir com sua reinserção social;

Orientar e encaminhar o egresso e o pré-egresso à instituições
parceiras;

Supervisionar o trabalho externo do preso, mediante visitas de
inspeção ao local de trabalho conforme critérios e propostas realizadas
em reunião da Comissão Técnica de classificação;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Registrar os documentos dos presos no sistema de informação
prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-
ria relacionada à sua área de atuação, quando solicitado;

Acompanhar o cadastro e credenciamento de visitantes dos
presos na unidade prisional, no Núcleo de Atendimento a Família e
orienta-los sobre a visita de crianças, adolescentes e ainda sobre a visita
íntima;

Cadastrar e credenciar visitas religiosas na unidade prisional;
Fazer a interlocução com os familiares do preso a fim de resga-

tar o vínculo familiar, colaborando com a reinserção social;
Solicitar escolta externa de presos, apresentando justifica-

damente a demanda do serviço social;
Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-

onar a ressocialização do preso;
Articular parecerias com a rede social disponível na comunida-

de, visando a inclusão dos familiares do nessa rede;
Orientar e providenciar a obtenção ou emissão dos documen-

tos necessários ao exercício da cidadania do preso e aos núcleos da
unidade;

Orientar o preso ou pessoa por ele indicado, quanto o recebi-
mento e guarda do cartão benefício advindo das parcerias de trabalho;

Articular com cartórios de registro civil, hospitais e institutos
quando necessário;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais do serviço social, que exijam forma-
ção de nível superior em conformidade com o CRESS.
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ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO PARA UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE

DE PRESIDENTE DUTRA/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Serviço Social
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 

1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
* É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em serviço social. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)          
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/ 
CERTIFICADO 

3. Conclusão de cursos complementares na área de 
conhecimento/ atuação/ especialidade para a qual 
concorre. 
O curso complementar somente será pontuado uma 
única vez; 
O certificado apresentado deverá conter carga 
horária de, no mínimo, 80 (oitenta) horas, não poderá
haver acúmulo de certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 
0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de pós-
graduação lato sensu com carga horária mínima de 
360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 
0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de pós-
graduação stricto sensu – Mestrado com carga 
horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 
0,5 ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso de pós-
graduação stricto sensu – Doutorado, com carga 
horária mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 
1,5 ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM SERVIÇO SOCIAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:0013h:00 

às 17h:00 

 
14/12/2017 

PRESIDENTE 
DUTRA-MA 

 
UNIDADE PRISIONAL DE 

PRESIDENTE DUTRA 

08h:00 às 
12h:0013h:00 

às 17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM TEMPORÁRIO
DA UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE

PRESIDENTE DUTRA/MA.

EDITAL  Nº 182/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura das inscri-
ções para o processo seletivo simplificado do CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEMtemporário com formação de
cadastro reserva, para a cidade de Presidente Dutra/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão
concorrendo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional
da cidade de Presidente Dutra/Mada Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de nacio-
nalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de di-
reitos políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual
ou municipal;
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2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 . São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em Enferma-
gem em Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certifica-
do de conclusão do curso(a cópia do certificado deve conter frente e
verso)e possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN;

2.1.13. PossuirRG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
enfermagem constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.3.2. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.
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4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimen-
to da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:
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a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.
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3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM ENFERMAGEM

Desenvolver e implementar programas e ações de atenção, pre-
venção e atendimento às questões de higiene e saúde prisional;

Coordenar e desempenhar trabalhos de caráter técnico, na sua área;
Emitir pareceres sobre matéria de sua área;
Proceder ao acompanhamento do uso de medicamentos junto

aos presos;
Elaborar relatórios da evolução do estado de saúde e uso de

medicação durante o cumprimento da pena;
Trabalhar para prevenção e controle das doenças transmissíveis

em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sis-
temático da infecção;

Exercer a função de referência Técnica na Unidade Prisional,
conforme Plano Individual de Ressocialização, acompanhando a evolu-
ção do preso;

Programar e executar juntamente com a equipe de saúde, psico-
social e segurança ações de atenção básica;

Promover campanhas educativas de prevenção contra doenças;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do

egresso e do pré-egresso;
Colaborar em ações na área de assistência e previdência;
Atuar como educador para saúde ou ressocialização;
Realizar consultas de enfermagem;
Solicitar exames complementares, quando necessário, devida-

mente autorizado pelos protocolos estabelecidos nos programas de
atenção básica no âmbito federal, estadual e municipal, e em conformi-
dade com as disposições legais da profissão;

Transcrever e prescrever tratamentos devidamente autorizado
pelos protocolos estabelecidos nos programas de atenção básica no
âmbito federal, estadual e municipal, e em conformidade com as dispo-
sições legais da profissão;

Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do
plano individual de ressocialização do preso;

Realizar atendimentos de urgência ou emergência sempre que
necessário;

Realizar procedimentos e atividades da área de saúde segundo
prescrições médicas;

Realizar atendimento ao servidor e visitantes quando necessários;
Auxiliar na realização de procedimentos e atividades de apoio

à área de saúde segundo prescrições médicas;
Promover a higiene e conforto dos pacientes;
Fazer encaminhamentos e pedidos de materiais para exames;
Relatar as intercorrências e observações dos pacientes;
Aferir sinais vitais;
Medir e registrar diureses e drenagens;
Executar procedimentos de admissão, alta, cuidados pós-mor-

te e transferência;
Ministrar alimentação quando necessário;
Promover mudança de decúbito;
Executar ações assistenciais de enfermagem correlatas com as

funções de auxiliar de enfermagem;
Obedecer às normas técnicas de biossegurança na execução de

suas atribuições;
Participar da prestação de assistência de enfermagem segura,

humanizada e individualizada;
Preparar os presos para consultas e exames, orientando-os

sobre as condições de realização dos mesmos;
Orientar e auxiliar os presos, prestando informações relativas a

higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específi-
cos em tratamento de saúde;

Preparar e administrar medicações por via oral, tópica,
intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo
prescrição médica;
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Realizar registros da assistência de enfermagem prestada e
outras ocorrências relacionadas;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Preencher os mapas de consumo de medicamentos, materiais
hospitalares e materiais odontológicos que devem ser encaminhados
trimestralmente à Farmácia Central por e-mail;

Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como re-
quisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à
prestação da assistência à saúde do preso;

Executar atividades de limpeza, desinfecção, esteriliza-
ção do material e equipamento, bem como sua conservação, pre-
paro, armazenamento e distribuição, comunicando ao superior
eventuais problemas;

Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição
daqueles que estão avariados ou desgastados;

Realizar controles e registros das atividades do setor e ou-
tros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e
controle estatístico;

Cumprir as medidas de prevenção e controle de infecção
hospitalar;

Realizar campanhas e projetos destinados à população
carcerária, sendo estes em parceria com a equipe de saúde;

Planejar, coordenar, organizar e supervisionar o trabalho
desenvolvido pelo agente técnico de enfermagem;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conselho
Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano
Individual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de
matéria relacionada à sua área de atuação quando solicitado;

Solicitar escolta externa de presos, apresentando justifica-
damente a demanda da enfermagem;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporcionar
a ressocialização do preso;

Auxiliar no controle de estoque dos medicamentos e material
de saúde;

Preencher os mapas de consumo de medicamento e matérias de
saúde, encaminhando as prescrições médicas para atendimento
da Farmácia Central;

Auxiliar no controle dos pedidos do almoxarifado, referente a
área de atuação;

Auxiliar no gerenciamento dos insumos necessários para o
adequado funcionamento do setor de saúde;

Articular com a rede externa de saúde;
Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica

conferidas por lei aos profissionais de enfermagem, que exijam
formação de nível superior.

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM PARA AUNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Enfermagem
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 

1.Tempo de serviço prestadono exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             

, ,
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em enfermagem. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 
ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Doutorado, 
com carga horária mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 
pontos 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 
08h:00 às 

12h:00 13h:00 
às 17h:00 

 
14/12/2017

 
PRESIDENTE 
DUTRA-MA 

UNIDADE PRISIONAL 
DE PRESIDENTE 

DUTRA 

08h:00 às 
12h:00 13h:00 

às 17h:00 

 
14/12/2017

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA.

EDITAL  Nº 183/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado de Auxiliar de
Segurança Penitenciária Temporário com formação de cadastro reserva,
para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão.
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Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA (SEXO MAS-
CULINO E FEMININO)

1.1. As vagas deste edital são destinadas a candidatos do sexo
masculino e feminino;

1.2. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas cadastro reserva para a unidade prisional da cidade
dePresidente Dutra/Ma

1.3. De acordo com a necessidade do Estado e do interesse do
candidato, estes poderão ser alocados em outras unidades carcerárias
dos municípios e localidades circunvizinhas.

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades
prisionais e delegacias da cidade que concorre o candidato, observando
a ordem de sua classificação;

1.5. Não haverá reserva de vagas a candidatos portadores de
deficiência, em função das peculiaridades das atribuições do cargo,
constantes no art. 38 do Decreto Federal nº 3.298/99.

1.6. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1977 e suas atualização e por este instrumento convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.6.1 O processo seletivo simplificado é regido também pela Lei
nº 10.224 de 15 de abril de 2015, que dispões sobre a criação do cargo.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE AUXILIAR DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

2.1. Os requisitos, as atribuições do auxiliar de segurança peni-
tenciária temporário, a remuneração, a jornada de trabalho e o prazo de
vigência do contrato, constam abaixo:

DO AUXILIAR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA TEM-
PORÁRIO - MASCULINO E FEMININO.

REQUISITOS:
- Possuir certificado, devidamente registrado, de conclusão de

curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou profissionalizante, expe-
dido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

- Ser aprovado em todas as fases do processo seletivo.

- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de naci-
onalidade portuguesa estar amparado nos termos do art. 12, §1º da
Constituição Federal.

- Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais e milita-
res, através de título de eleitor, declaração de quitação da justiça eleito-
ral e certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino).

- Possuir carteira de identificação e CPF.

- Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, na
data da inscrição.

- Ter idade mínima de dezoito anos completos na data do en-
cerramento da inscrição.

- Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

- Apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da
Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o
caso, da Justiça Militar Estadual (artigo 125, § 3.º, da CF), da cidade/
município e/ou da jurisdição onde residiu nos últimos cinco anos,
expedidas, no máximo, há seis meses.

- Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou
municipal.

- Cumprir as determinações deste edital.

- Não ter sofrido sanção penal, correcional ou disciplinatória
no exercício de cargo ou função junto ao poder público da esfera fede-
ral, estadual e/ou municipal.

- Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37,
XVI da CF).

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
Auxiliar o agente penitenciário a realizar a guarda e vigilância

interna da unidade prisional, apoiando na ordem, segurança e discipli-
na; Receber e incluir o preso nas regras e normas da unidade prisional;
Acompanhar e monitorar a movimentação de presos nas dependências
internas da unidade prisional e em deslocamentos diversos de acordo
com as determinações legais, encaminhando-os para atendimento nos
diversos setores sempre que se fizer necessário; Observar as condições
de segurança estrutural e disciplinares dos presos em suas atividades
individuais e coletivas com a finalidade de detectar problemas e situa-
ções anormais; Orientar os presos quanto às normas disciplinares,
divulgando os direitos, deveres e obrigações conforme normativas le-
gais; Efetuar o controle de visitantes e revistar toda pessoa previamen-
te autorizada que pretenda ingressar na unidade prisional; Controlar a
entrada e saída de pessoas, veículos e volumes, conforme normas espe-
cíficas da unidade; Efetuar a conferência periódica dos presos de acor-
do com as normas da unidade; Verificar e conferir os materiais e as
instalações do posto de trabalho, zelando pelos mesmos; Realizar o
monitoramento via Circuito Fechado de Televisão CFTV; Desempe-
nhar outras atividades em consonância com a lei de execuções penais.

REMUNERAÇÃO
Remuneração no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), composto pelo subsídio da categoria, já acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.

JORNADA DE TRABALHO
A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, po-

dendo ser cumprida em escala de plantão a ser estabelecida de acordo
com a necessidade do serviço, conforme definição da unidade prisional
em que o CONTRATADO será lotado.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO
12 (doze) meses a contar da data de formalização do contrato

administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogado na
forma da legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
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gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.1.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.4. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

3.4.1. O candidato deverá preencher os requisitos exigidos no
item 2.1.

3.5. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.6.  Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/digitação.

3.7. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.8. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.8.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.9. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

4.1.1. A Primeira Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de uma Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base nas informações da ficha
de inscrição preenchida no site www.seap.ma.gov.br pelo candidato;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória descrita no
subitem 2.1 e anexo I, no prazo e local estabelecido pelo Edital de
Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horárioque
serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da comissão do processo seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do concurso, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.3.2. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. O Edital de Convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.5. O Candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo I, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente edital.

*Será automaticamente eliminado do processo seletivo o can-
didato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br e no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no Anexo 1 desde Edital.

4.5. A Segunda Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de investigação social e procedimento adminis-
trativo disciplinar junto ao serviço de inteligência da SEAP/MA.

4.5.1. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a) prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais
e administrativas;

b) possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c) práticas, em caso de servidor público ou no exercício de
função pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato
de serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja
por falta de interesse público;

d) manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e) prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f) uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;



D. O.  PODER  EXECUTIVO                QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017 209

���������	

g) vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h) habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo
motivo devidamente justificado;

i) demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j) prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k) ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l) outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.5.2. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.5.1. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.5.2.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.5.3. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifi-
cação profissional constam no ANEXO I desde Edital.

4.5.4.Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de dados
para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresentação de
documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cancelamen-
to da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de todos
os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual se já
contratado.

4.6. Concluída a 2ª fase comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social), será
homologado o resultado final e de acordo com a necessidade da admi-
nistração pública será convocado o quantitativo necessário de candida-
tos classificados para participarem do curso de formação e firmarem
contrato de prestação de serviços.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Em casos de empate, será dada preferência ao candidato
que obteve maior pontuação no quesito experiência profissional em
atividade prisional;

6.2. Por último, o critério de desempate será o candidato com
maior idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: da divulgação da classificação na primeira fase eda
divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Deverão ser redigidos dentro do prazo máximo de 24  horas
a contar da divulgação da classificação na primeira fase e, também, pelo
mesmo prazo a contar da divulgação da classificação na segunda fase.

7.3. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 e 7.2 serão
desconsiderados.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.7. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7.1. Após o julgamento de todos os recursos, será publicado
aviso no site da SEAP www.seap.ma.gov.br sobre o julgamento dos
mesmos.

7.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída esta etapa, a Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Documento original de CPF;

b) Carteira de Identificação original;

c) Comprovante de Cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Título de Eleitor com comprovante de votação da última
eleição;
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e) Certificado de Reservista ou CDI (Certificado de Dispensa
de Incorporação), para os candidatos do sexo masculino;

f) Certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar,
originais;

g) Comprovante de Residência (conta de água, energia elétrica,
ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia);

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

8.7. Serão convocados para contratação os candidatos segundo
a ordem de classificação e por sexo.

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

I. A pedido do CONTRATADO, com antecedência mínima de
trinta dias a outra parte.

II. Pela expiração de sua vigência;

III. A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização.

IV. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo.

V. Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

VI. Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

VII. Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

VIII. Quando o contratado incorre em falta disciplinas, inde-
pendentemente de procedimento administrativo;

IX. Quando constatado, a qualquer momento, o exercício de
qualquer carreira ou profissão remunerada, junto a órgãos públicos ou
junto à iniciativa provada, salvo as previsões contidas no inciso XVI
do art. 37 da Constituição Federal e desde que em horário de trabalho
compatível.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado a critério da administração por igual período.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. A classificação final do certame será por cidade e por sexo.

10.11. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br).

10.12. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -
SEAP poderá facultar ao candidato sua convocação para outro municí-
pio, desde que inexistam candidatos no quadro reserva do munícipio da
unidade a ser guarnecida e seja observada a classificação geral da cidade
a qual concorreu.

10.13. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembrode 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária
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ANEXO I

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA.

CARGO: Auxiliar de Segurança Penitenciária (Sexo masculi-
no e feminino)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO�

1. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração e Cópia de Carteira de 
Trabalho (registro do(s) contrato(s) de trabalho e 
páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados 
pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 

- Sem experiência: 
(0 ponto) 
- Até 12 (doze) 
meses: (3,0 pontos) 
- De 13 a 24 meses: 
(4,0 pontos) 
- De 25 a 36 meses: 
(5,0 pontos) 
 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO
2. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de formação na 
área de vigilância                                            
e segurança privada. 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

200 horas = 1,0 ponto 
 

3. Ser portador de Certificado Curso de 
formação/capacitação na área prisional. 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas e não poderá haver acúmulo de 
certificados. 
*Não serão aceitos certificados de cursos 
realizados online 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

80 horas =3,0 pontos�

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de informática em 
software ou hardware/digitação (a 
pontuação será aferida em apenas um 
certificado, desde que contenha carga 
horária mínima de 30 horas, ou em mais de 
um certificado cuja a somatória atinja no 
mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado(s) de, no 
mínimo, 30 horas= 1 

ponto�

ANEXO II

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00 13h:00 

às 17h:00 

 
14/12/2017 

 
PRESIDENTE 
DUTRA-MA 

UNIDADE PRISIONAL 
DE PRESIDENTE 

DUTRA 

08h:00 às 
12h:00 13h:00 

às 17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA PENI-

TENCIÁRIO EM PEDAGOGIA TEMPORÁRIO DA UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA.

EDITAL N.º 184/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura

das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM PEDAGOGIAtemporário com
formação de cadastro reserva, para a cidade de Presidente Dutra/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Presidente Dutra/Mada Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM PEDAGOGIA.

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em pedagogia:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Pedagogo além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior em Pedagogia em Instituição
Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do
cursoe possuir registro no MEC, (a cópia do certificado deve conter
frente e verso).
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2.1.13. PossuirRG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
pedagogia constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Pedagogia 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
Pedagogia 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.
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4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de

c)extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e
IX do art. 107 do CPB;

d)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de
função pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato
de serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja
por falta de interesse público;

e)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

f)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

g)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

h)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

i)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

j)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

k)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou
omitir informação relevante sobre sua vida pregressa;

l)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

m)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional
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b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes   hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por 03
(três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará, tam-
bém, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que interca-
lados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;
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e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM PEDAGOGIA

Planejar, acompanhar, avaliar a execução de atividades de ensi-
no, capacitação profissional, programas de alfabetização e educação
dentro do ambiente prisional;

Contribuir para a formação necessária ao desenvolvimento das
potencialidades do educando, como elemento de autorealização, qualifi-
cação para o trabalho e preparo para exercício consciente da cidadania;

Elaborar a proposta pedagógica dos cursos realizados em esta-
belecimentos penais;

Orientar e analisar os trabalhos de oficinas de cursos, avaliando
os processos de aprendizagem;

Participar da avaliação do comportamento do preso em sala de
aula, colaborando nos processos de identificação de causas de
desajustamento;

Coordenar e desempenhar trabalho de caráter técnico na sua área;
Planejar, executar e avaliar projetos e ações pedagógicas;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do

pré-egresso;
Executar juntamente com a equipe interdisciplinar de atendi-

mento as ações de atenção básica;
Atuar como educador para a ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Orientar e encaminhar o pré-egresso às instituições próprias

visando a reinserção social e continuação dos estudos ou profissi-
onalização;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-
ria relacionada à sua área de atuação quando solicitado;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-
onar a ressocialização do preso;

Orientar e providenciar a obtenção ou emissão dos documen-
tos necessários a exercício da cidadania do preso e aos núcleos da
unidade;

Providenciar regularização dos documentos referente a área de
ensino ou profissionalização dos presos da unidade prisional;

Elaborar, coordenar e acompanhar planos e programas ineren-
tes à área educacional;

Mediar a relação entre a equipe da escola na Unidade Prisional
e a SEAP;

Identificar o nível de escolaridade do preso e buscar a elevação
de escolaridade;

Participar das ações que envolvem a oferta de educação básica na
modalidade EJA, ensino superior, profissionalizante e exames de massa;

Elaborar e acompanhar a execução projetos socioculturais e
esportivos;

Conciliar as ações pedagógicas com a rotina da Unidade;
Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de aulas,

previsto em calendário;
Conhecer, aplicar e fazer cumprir a legislação correlata à oferta

de educação básica, técnica/profissional e superior;
Desenvolver ações administrativas e pedagógicas articuladas

com a Secretaria de Estado de Educação;
Conhecer, zelar e fazer cumprir o convênio entre SEAP, SEE, e

demais parceiros do ensino superior, profissionalização, projetos
socioculturais e esportivos;

Promover treinamentos e capacitações locais e regionais para o
corpo docente, em parceria com a equipe da escola / SEE-SRE;

Manter um banco de vagas de presos com indicação para inser-
ção nas atividades educacionais, profissionalizantes, socioculturais e
esportivas atualizado, conforme indicação da CTC;

Participar, conforme a política interna da Instituição, de proje-
tos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e
extensão;

Cumprir o previsto na Lei Nº 12.433 de 29 de junho de 2011
referente a remição de pena pelo estudo e trabalho;
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Mapear o número de analfabetos no início do período letivo e
realizar ações com a finalidade de erradicar o analfabetismo na Unidade
Prisional;

Verificar junto às escolas próximas da Unidade a existência de
vagas e disponibilidade em receber presos em regime semiaberto caso a
Unidade não disponha de escola ou curso profissionalizante;

Acompanhar, divulgar e incentivara participação dos presos
nos Exames de Massa (Supletivo, ENEM, ENCCEJA);

Orientar o preso sobre as normas de funcionamento da escola,
participação em cursos profissionalizantes e demais atividades
socioculturais e educativas;

Manter a Diretoria de Ensino e Profissionalização da SAP
informada ao final de cada ano (PERIODO LETIVO), a quantidade de
aprovados em cada segmento, bem como a relação dos formandos;

Certificar o preso quanto a qualificação profissional quando
concluído o curso;

Fazer a interlocução entre a Unidade Prisional, a Escola e rede
de ensino em geral;

Realizar atividades de apoio técnico na área de educação;

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM PEDAGOGIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA

CARGO: Especialista Penitenciário em Pedagogia.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado, no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em pedagogia. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 
ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5ponto 

 6. Certificado de Conclusão de curso de pós-
graduação stricto sensu – Doutorado, com 
carga horária mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 
pontos 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM PEDAGOGIA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
PRESIDENTE 
DUTRA-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
PRESIDENTE 

DUTRA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL TEMPORÁ-
RIO DA UNIDADE PRISIONAL DEPRESIDENTE DUTRA/MA.

EDITAL  Nº 185/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO
ESPECIALISTA PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPA-
CIONAL temporário com formação de cadastro reserva, para a
cidade de Presidente Dutra/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão
concorrendo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional
da cidade de Presidente Dutra/Mada Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL.

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em terapia ocupacional:
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2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Terapeuta Ocupacional, além do já
previsto no item 2.1.1 a 2.1.11, possuir curso superior em Terapia
Ocupacional em Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por
certificado devidamente registrado de conclusão do cursoe possuir re-
gistro no Conselho - CREFITO,(a cópia do certificado deve conter
frente e verso).

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
terapia ocupacional constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Terapia Ocupacional 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
Terapia Ocupacional 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembrode 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

 3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.
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4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1.A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.
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4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;
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9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM TERAPIA OCUPACIONAL

Planejar, acompanhar, avaliar e rever a execução de atividades
de terapias/orientação a presos sobre atividades laborais e ocupacionais,
normas, programas e projetos de formação e capacitação profissional;

Proceder à reavaliação do preso no decorrer do programa
ocupacional com o objetivo de caracterizar a evolução do processo de
tratamento fazendo os necessários ajustes;

Acompanhar, instruir e orientar os processos de reeducação,
reintegração social e laboral e de ressocialização do preso;

Aplicar testes de avaliação em terapia ocupacional e elaborar
com base em informações médicas e condições peculiares de cada caso,
a orientação na escolha das atividades ocupacionais e recreativas a
serem desenvolvidas com a finalidade de desenvolver a capacidade
física, social e profissional do preso;

Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do
plano individual de ressocialização do preso;

Realizar atendimento aos servidores e familiares de presos sem-
pre que necessário;

Realizar tratamentos e assistência em terapia de reabilitação
funcional, física, mental e social, conduzindo um processo de constru-
ção da cultura do espaço organizacional do indivíduo;

Elaborar pareceres técnicos afetos ao assunto;
Articular com os demais setores da unidade prisional;
Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-

pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-
ria relacionada à sua área de atuação, quando solicitado;

Gerenciar, orientar e relatar toda a atividade de campo do mer-
cado de trabalho interno;

Atuar como um articulador entre a Unidade Prisional, a socie-
dade e empresas, visando implementar e desenvolver atividades que
estejam vinculadas à vocação produtiva da região (economia local);
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Participar da Comissão Técnica de Classificação (CTC), apre-
sentando os dados coletados na entrevista individual com o preso, de
forma que ele seja indicado a uma vaga de trabalho que esteja de
acordo com seu perfil;

Controlar e/ou gerenciar o controle de entrada e saída de todos
os documentos vinculados ao setor de produção;

Coordenar e executar atividades de rotina administrativa, como
arquivamento de documentos, atendimento de ligações telefônicas, etc;

Acompanhar o desenvolvimento das atividades de trabalho e
produção realizadas na unidade, bem como resolução dos problemas
inerentes ao trabalho do preso, relatando ocorrências de eventuais fatos
em desacordo com as normas, por meio de procedimento adequado;

Disponibilizar para a Equipe de Segurança da unidade prisional,
o quadro de escala de atividades informando a localização exata do
preso para o trabalho;

Divulgar, nos quadros de aviso na Unidade, a escala de atividades;
Efetuar o lançamento da frequência individual e/ou pagamento

dos presos;
Zelar pela organização e manter atualizado o prontuário do preso;
Fiscalizar as atividades prestadas pelo apoio operacional

(agentes de segurança penitenciários vinculados ao setor de traba-
lho produção), no que tange a utilização de equipamentos, ferra-
mentas e insumos necessários para o bom funcionamento da área de
produção da unidade prisional, de forma a garantir que as atividades
sejam executadas conforme planejado;

Orientar e acompanhar todas as relações de trabalho, internas e
externas à unidade prisional, bem como questões relativas à higiene do
local de trabalho e demais pertinentes;

Captar parcerias com a iniciativa público-privada que contri-
buam com a Produção da Unidade, priorizando as atividades capazes
de agregar valor e conhecimento ao preso, de forma a facilitar sua
reinserção no mercado de trabalho;

Manter um banco de vagas de presos com indicação para trabalho
atualizado conforme indicação da CTC;

Executar todas as funções inerentes ao cargo, conforme regras
estabelecidas na Lei da Execução Penal, e nas normas emanadas pela
Gestão Superior do Sistema Penitenciário, bem como, as alterações
legais que venham a surgir e afetem diretamente o trabalho do preso;

Reportar-se diretamente ao Diretor de Administração e Aten-
dimento para solução de problemas que estejam além das compe-
tências do Terapeuta ocupacional, e que interfiram diretamente no
trabalho do preso;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais de terapia ocupacional, que exijam
formação de nível superior.

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL DA UNIDA-
DE PRISIONAL DA CIDADE DEPRESIDENTE DUTRA/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Terapia Ocupacional.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  

É

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 

) D

p , p )
* É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau emterapia ocupacional. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 
ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Doutorado, 
com carga horária mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 
pontos 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM TERAPIA OCUPACIONAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
PRESIDENTE 
DUTRA-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 
PRESIDENTE 

DUTRA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE SANTA INÊS/MA.

EDITAL  Nº 186/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna
pública para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para o
processo seletivo simplificado do CARGO TÉCNICO PENITENCIÁRIO
ADMINISTRATIVO Temporário com formação de cadastro reserva,
para a unidade prisional da cidade de Santa Inês/Ma.
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Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Santa Inês/Mapertencente à Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária:

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.4. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.4.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO PENITEN-
CIÁRIO ADMINISTRATIVO.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário Administrativo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir ensino médio completo em Instituição Credenciada
pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do curso.

2.1.13. Possuir RG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico penitenciário administrati-
vo constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme tabela
abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ounúmero do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de direito
público interno, externo e de direito privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.2.2. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.
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3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;
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j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.
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g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de dezembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO

Prestar apoio no planejamento, organização, monitoramento
das atividades técnicas diárias executadas dentro dos estabelecimentos
penais e administrativos da Secretaria de Administração Penitenciária;

Prestar apoio para execução das atividades de coleta de dados
e executar serviços de registro de informações penitenciárias;

Executar outras atividades correlatas;
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ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE SANTA INES/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário Administrativo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO  
1. Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência 
= 0 pontos 
Até 12 meses = 
1,0 ponto 
De 13 a 24 meses 
= 2,0 pontos 
De 25 a 36 meses 
= 3,0 pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, e/ou cópia de Carteira de Trabalho 
(registro do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais na 
área de atuação já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 
0 pontos 
Até 12 meses= 
2,0 pontos 
De 13 a 24 
meses= 3,0 pontos 
De 25 a 36 
meses= 4,0 pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de conclusão de 
cursos naárea para a qual concorre ou na área 
prisional. 
O curso complementar somente será pontuado 
uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter carga 
horária de, no mínimo, 30 (trinta) horas, não 
poderá haver acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
pontos 
Certificado de no 
mínimo 30 horas = 2,0 

4. Ser portador de certificado de conclusão em 
cursos de informática em software ou 
hardware/digitação. O certificado apresentado 
deverá conter carga horária de, no mínimo 
30(trinta) horas. 

Sem certificado = 0 
pontos 
Com certificado de no 
mínimo 30 horas = 1,0 
ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00 13h:00 

às 17h:00 

 
14/12/2017 

 
SANTA 

INÊS-MA 

 
UNIDADE PRISIONAL 

DE SANTA INÊS 

08h:00 às 
12h:00 13h:00 

às 17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA TEMPORÁRIO DA

UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE SANTA INÊS/MA.

EDITAL  Nº 187/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIAtemporário com
formação de cadastro reserva, para a cidade de Santa Inês/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Santa Inês/Mada Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em Psicologia:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para
os candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual
ou municipal;
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2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Psicólogo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em psicologia em
Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de
conclusão do cursoe possuir registro no Conselho de Psicologia- CRP,(a
cópia do certificado deve conter frente e verso).

2.1.13. PossuirRG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
psicologia constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Psicologia 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Psicologia 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.



 QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017                                                                             D. O. PODER  EXECUTIVO228

���������	

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimen-
to da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:
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a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por 03
(três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará, tam-
bém, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que interca-
lados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;
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d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administração
Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar as
proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final,
não acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante
divulgação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017.

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM PSICOLOGIA

Atendimento Individual;
Atendimento Familiar;
Atendimento em Grupo;

Desenvolver e implementar programas e ações de atenção, pre-
venção e atendimento às questões de saúde mental, álcool, Crack e
outras drogas ou trabalho junto a presos;

Coordenar e desempenhar trabalhos de caráter técnico, na sua área;
Emitir pareceres e laudos sobre matéria de sua área;
Desenvolver e propor projetos e ações de gestão na área de

assistência psicossocial, em estabelecimentos penais.
Proceder à elaboração, adaptação, aplicação e análise de ques-

tionários, entrevistas e outros instrumentos ou termos de mensuração
e avaliação psicológicas de presos;

Acompanhar a execução e opinar nos processos de reeducação,
reintegração social e ressocialização do preso;

Programar e executar juntamente com a equipe de saúde, psico-
social e segurança ações de atenção básica conforme determina a Po-
lítica Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional;

Exercer a função de referência Técnica do Núcleo psico-Social
da Unidade Prisional, conforme Política Nacional de Atenção Integral
à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional,
fazendo revezamento semestral sempre que possível;

Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento
do egresso e do pré-egresso em conformidade com a Política Nacio-
nal de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade
no Sistema Prisional;

Executar juntamente com a equipe interdisciplinar de atendi-
mento as ações de atenção básica;

Atuar como educador para saúde e ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de emergência e urgência providenciando

os encaminhamentos necessários;
Observar, descrever e analisar processos de desenvolvimento,

inteligência, aprendizagem, personalidade e outros aspectos do
comportamento humano;

Analisar a influência de fatores hereditários, ambientais e
psicossociais sobre as relações sociais;

Promover a saúde mental na prevenção e no tratamento
dos distúrbios psíquicos, atuando para favorecer um amplo
desenvolvimento psicossocial;

Elaborar e aplicar técnicas de exame psicológico, quando ne-
cessário, utilizando seu conhecimento e práticas metodológicas especí-
ficas, para conhecimento das condições do desenvolvimento da perso-
nalidade, dos processos intrapsíquicos e das relações interpessoais,
efetuando ou encaminhando para atendimento apropriado;

Realizar campanhas e projetos destinados à população
carcerária, sendo estes em parceria com a equipe de saúde;

Solicitar escolta externa de presos apresentando justifica-
damente a demanda da psicologia;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporcionar
a ressocialização do preso;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação;
Programar e executar as indicações do Plano Individual de

Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;
Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria

relacionada à sua área de atuação quando solicitado;
Participar de capacitações internas e externas;
Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica

conferidas por lei aos profissionais de psicologia, que exijam formação
de nível superior em conformidade com CRP.
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ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO PARA AUNIDADE PRISIONAL
DA CIDADE DE SANTA INÊS/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Psicologia
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 

1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais). 
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagemde atividade anterior a obtenção 
do grau em Psicologia. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO
3. Conclusão de cursos complementares na 
área de conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas e não poderá haver acúmulo de 
certificados. Não serão aceitos certificados 
de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 
ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Doutorado, 
com carga horária mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 
pontos 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE PSICOLOGIA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:0013h:00 

às 17h:00 

 
14/12/2017 

 
SANTA 

INÊS-MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 

SANTA INÊS 

08h:00 às 
12h:0013h:00 

às 17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA  PENITENCIÁRIA  PARA  A  UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE SANTA LUZIA

DO PARUÁ/MA.

EDITAL  Nº 188/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribui-
ções legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a
abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado de
Auxiliar de Segurança Penitenciária Temporário com formação
de cadastro reserva, para a Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA (SEXO MAS-
CULINO E FEMININO)

1.1. As vagas deste edital são destinadas a candidatos do sexo
masculino e feminino;

1.2. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas cadastro reserva para a unidade prisional da cidade
deSanta Luzia do Paruá/Ma.

1.3. De acordo com a necessidade do Estado e do interesse do
candidato, estes poderão ser alocados em outras unidades carcerárias
dos municípios e localidades circunvizinhas.

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades
prisionais e delegacias da cidade que concorre o candidato, observando
a ordem de sua classificação;

1.5. Não haverá reserva de vagas a candidatos portadores de
deficiência, em função das peculiaridades das atribuições do cargo,
constantes no art. 38 do Decreto Federal nº 3.298/99.

1.6. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1977 e suas atualização e por este instrumento convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.6.1 O processo seletivo simplificado é regido também pela Lei
nº 10.224 de 15 de abril de 2015, que dispões sobre a criação do cargo.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE AUXILIAR DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

2.1. Os requisitos, as atribuições do auxiliar de segurança peni-
tenciária temporário, a remuneração, a jornada de trabalho e o prazo
de vigência do contrato, constam abaixo:

DO AUXILIAR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
TEMPORÁRIO - MASCULINO E FEMININO.

REQUISITOS:

- Possuir certificado, devidamente registrado, de conclu-
são de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou profissio-
nalizante, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo
Ministério da Educação.

- Ser aprovado em todas as fases do processo seletivo.

- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de naci-
onalidade portuguesa estar amparado nos termos do art. 12, §1º
da Constituição Federal.
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- Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais e milita-
res, através de título de eleitor, declaração de quitação da justiça eleito-
ral e certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino).

- Possuir carteira de identificação e CPF.

- Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, na
data da inscrição.

- Ter idade mínima de dezoito anos completos na data do en-
cerramento da inscrição.

- Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do
cargo.

- Apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da
Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o
caso, da Justiça Militar Estadual (artigo 125, § 3.º, da CF), da cidade/
município e/ou da jurisdição onde residiu nos últimos cinco anos,
expedidas, no máximo, há seis meses.

- Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou
municipal.

- Cumprir as determinações deste edital.

- Não ter sofrido sanção penal, correcional ou disciplinatória
no exercício de cargo ou função junto ao poder público da esfera fede-
ral, estadual e/ou municipal.

- Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37,
XVI da CF).

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
Auxiliar o agente penitenciário a realizar a guarda e vigilância

interna da unidade prisional, apoiando na ordem, segurança e discipli-
na; Receber e incluir o preso nas regras e normas da unidade prisional;
Acompanhar e monitorar a movimentação de presos nas dependências
internas da unidade prisional e em deslocamentos diversos de acordo
com as determinações legais, encaminhando-os para atendimento nos
diversos setores sempre que se fizer necessário; Observar as condições
de segurança estrutural e disciplinares dos presos em suas atividades
individuais e coletivas com a finalidade de detectar problemas e situa-
ções anormais; Orientar os presos quanto às normas disciplinares,
divulgando os direitos, deveres e obrigações conforme normativas le-
gais; Efetuar o controle de visitantes e revistar toda pessoa previamen-
te autorizada que pretenda ingressar na unidade prisional; Controlar a
entrada e saída de pessoas, veículos e volumes, conforme normas espe-
cíficas da unidade; Efetuar a conferência periódica dos presos de acor-
do com as normas da unidade; Verificar e conferir os materiais e as
instalações do posto de trabalho, zelando pelos mesmos; Realizar o
monitoramento via Circuito Fechado de Televisão CFTV; Desempe-
nhar outras atividades em consonância com a lei de execuções penais.

REMUNERAÇÃO
Remuneração no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), composto pelo subsídio da categoria, já acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.

JORNADA DE TRABALHO
A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, po-

dendo ser cumprida em escala de plantão a ser estabelecida de acordo
com a necessidade do serviço, conforme definição da unidade prisional
em que o CONTRATADO será lotado.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO
12 (doze) meses a contar da data de formalização do contrato

administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogado na
forma da legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.1.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.4. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

3.4.1. O candidato deverá preencher os requisitos exigidos no
item 2.1.

3.5. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.6.  Não caberá recurso administrativo nos casos de elimina-
ção por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.7. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.8. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.8.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irre-
gularidade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e,
se verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.9. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:



D. O.  PODER  EXECUTIVO                QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017 233

���������	

4.1.1. A Primeira Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de uma Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base nas informações da ficha
de inscrição preenchida no site www.seap.ma.gov.br pelo candidato;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória descrita no
subitem 2.1 e anexo I, no prazo e local estabelecido pelo Edital de
Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horárioque
serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da comissão do processo seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do concurso, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.3.2. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. O Edital de Convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.5. O Candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo I, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente edital.

*Será automaticamente eliminado do processo seletivo o can-
didato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br e no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no Anexo 1 desde Edital.

4.5. A Segunda Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de investigação social e procedimento adminis-
trativo disciplinar junto ao serviço de inteligência da SEAP/MA.

4.5.1. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a) prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais
e administrativas;

b) possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c) práticas, em caso de servidor público ou no exercício de
função pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato
de serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja
por falta de interesse público;

d) manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e) prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f) uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g) vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h) habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo
motivo devidamente justificado;

i) demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j) prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k) ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l) outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.5.2. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.5.1. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.5.2.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.5.3. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifi-
cação profissional constam no ANEXO I desde Edital.

4.5.4.Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de dados
para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresentação de
documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cancelamen-
to da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de todos
os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual se já
contratado.

4.6. Concluída a 2ª fase comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social), será
homologado o resultado final e de acordo com a necessidade da admi-
nistração pública será convocado o quantitativo necessário de candida-
tos classificados para participarem do curso de formação e firmarem
contrato de prestação de serviços.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Em casos de empate, será dada preferência ao candidato
que obteve maior pontuação no quesito experiência profissional em
atividade prisional;
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6.2. Por último, o critério de desempate será o candidato com
maior idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
doismomentos: da divulgação da classificação na primeira fase eda di-
vulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Deverão ser redigidos dentro do prazo máximo de 24  horas
a contar da divulgação da classificação na primeira fase e, também, pelo
mesmo prazo a contar da divulgação da classificação na segunda fase.

7.3. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 e 7.2 serão
desconsiderados.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.7. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7.1. Após o julgamento de todos os recursos, será publicado
aviso no site da SEAP www.seap.ma.gov.br sobre o julgamento dos
mesmos.

7.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída esta etapa, a Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Documento original de CPF;

b) Carteira de Identificação original;

c) Comprovante de Cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Título de Eleitor com comprovante de votação da última
eleição;

e) Certificado de Reservista ou CDI (Certificado de Dispensa
de Incorporação), para os candidatos do sexo masculino;

f) Certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar,
originais;

g) Comprovante de Residência (conta de água, energia elétrica,
ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia);

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

8.7. Serão convocados para contratação os candidatos segundo
a ordem de classificação e por sexo.

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

I. A pedido do CONTRATADO, com antecedência mínima de
trinta dias a outra parte.

II. Pela expiração de sua vigência;

III. A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização.

IV. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo.
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V. Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

VI. Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

VII. Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

VIII. Quando o contratado incorre em falta disciplinas, inde-
pendentemente de procedimento administrativo;

IX. Quando constatado, a qualquer momento, o exercício de
qualquer carreira ou profissão remunerada, junto a órgãos públicos ou
junto à iniciativa provada, salvo as previsões contidas no inciso XVI
do art. 37 da Constituição Federal e desde que em horário de trabalho
compatível.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado a critério da administração por igual período.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. A classificação final do certame será por cidade e por sexo.

10.11. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br).

10.12. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -
SEAP poderá facultar ao candidato sua convocação para outro municí-
pio, desde que inexistam candidatos no quadro reserva do munícipio da
unidade a ser guarnecida e seja observada a classificação geral da cidade
a qual concorreu.

10.13. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembrode 2017.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE SANTA LUZIA DO PARUÁ/MA.

CARGO: Auxiliar de Segurança Penitenciária (Sexo masculi-
no e feminino)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO�

1. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e Cópia de Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa.  

- Sem 
experiência: (0 

ponto) 
- Até 12 (doze) 

meses: (3,0 
pontos) 

- De 13 a 24 
meses: (4,0 

pontos) 
- De 25 a 36 
meses: (5,0 

pontos)  

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO�

2. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de formação na 
área de vigilância                                        
e segurança privada. 

 
Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

200 horas = 1,0 ponto 
3. Ser portador de Certificado Curso de 
formação/capacitação na área prisional. 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 
(oitenta) horas e não poderá haver 
acúmulo de certificados. 
*Não serão aceitos certificados de 
cursos realizados online 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

80 horas =3,0 pontos�

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de informática 
em software ou hardware/digitação (a 
pontuação será aferida em apenas um 
certificado, desde que contenha carga 
horária mínima de 30 horas, ou em mais 
de um certificado cuja a somatória 
atinja no mínimo 30horas). 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado(s) de, no mínimo, 

30 horas= 1 ponto�

ANEXO II

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 

SANTA 
LUZIA DO 
PARUÁ-

MA 

DELEGACIA DE 
POLICIA DE SANTA 
LUZIA DO PARUÁ 

 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
12/12/2017 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO EM

ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DEZÉ DOCA/MA.

EDITAL N.º 189/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉC-
NICO EM ENFERMAGEM Temporário com formação de cadastro
reserva, para a unidade prisional da cidade de Zé Doca/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Zé Doca/Mapertencente à Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária:

1.3. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.5. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.5.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO EM EN-
FERMAGEM.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de técnico em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário em Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso técnico em Enfermagem em Institui-
ção Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão
doe possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN, (a cópia
do certificado deve conter frente e verso);

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico em enfermagem constam
no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), conforme tabela
abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais
para o cargo de Técnico Penitenciário em enfermagem.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.
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3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimen-
to da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no qual
figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvição
com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar provada a
inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar provado
que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir prova de ter
o réu concorrido para a infração penal, e os casos de extinção de
punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art. 107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;
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d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.5.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.
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8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.
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10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e
individualizada aos pacientes presos, sob supervisão do enfermeiro;

Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e
no controle sistemático da infecção;

Auxiliar em atividades de orientação relativas a higiene, alimen-
tação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento
de saúde;

Verificar os sinais vitais e as condições gerais de presos, segundo
prescrição médica e de enfermagem;

Cumprir prescrições de assistência médica;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
Executar outras atividades correlatas;

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM PARA UNIDADE

PRISIONAL DA CIDADE DE ZÉ DOCA/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário em Enfermagem
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO  

1. Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 
*É vedada, para efeito de comprovação de tempo 
de serviço. A contagem de atividade anterior à 
obtenção do grau de técnico em enfermagem 

Sem experiência 
= 0 pontos 
Até 12 meses = 
1,0 ponto 
De 13 a 24 meses 
= 2,0 pontos 
De 25 a 36 meses 
= 3,0 pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, e/ou cópia de Carteira de Trabalho 
(registro do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais na 
área de atuação já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem experiência= 
0 pontos 
Até 12 meses= 
2,0 pontos 
De 13 a 24 
meses= 3,0 pontos 
De 25 a 36 
meses= 4,0 pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de conclusão de 
cursos na área para a qual concorre ou na área 
prisional. 
O curso complementar somente será pontuado 
uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter carga 
horária de, no mínimo, 30 (trinta) horas e não 
poderá haver acúmulo de certificados. Não serão 
aceitos certificados de cursos realizados online 

 
Sem certificado = 0 

pontos 
Certificado de no 

mínimo 30 horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de participação em 
cursos de informática em software ou 
hardware/digitação (a pontuação será apenas um 
certificado, desde que contenha carga horária 
mínima de 30 horas, ou em mais de um 
certificado cuja a somatória atinja no mínimo 30 
horas). 

Sem certificado = 0 
pontos 

Certificado de no 
mínimo 30 horas = 1,0 
ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO EM

ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
13/12/2017 

 
ZÉ DOCA-

MA 

DELEGACIA 
REGIONAL DE ZÉ 

DOCA 
 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
13/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE ZÉ DOCA/MA.

EDITAL  Nº 190/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PE-
NITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, torna
pública para conhecimento dos interessados, a abertura das inscrições para o
processo seletivo simplificado do CARGO TÉCNICO PENITENCIÁRIO
ADMINISTRATIVO Temporário com formação de cadastro reserva,
para a unidade prisional da cidade de Zé Doca/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da cida-
de de Zé Doca/Mapertencente à Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária:

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.4. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual nº
6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
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não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos, como
previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República, nem a este se
equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.4.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO PENITEN-
CIÁRIO ADMINISTRATIVO.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário Administrativo, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir ensino médio completo em Instituição Credenciada
pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do curso.

2.1.13. PossuirRG eCPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico penitenciário administrati-
vo constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme tabela
abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas sema-
nais para o cargo de Técnico Penitenciário Administrativo.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário – 
Administrativo 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ounúmero do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de direito
público interno, externo e de direito privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.2.2. Será automaticamente eliminado do processo seletivo o
candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.
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3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida

privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimen-
to da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
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lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os documen-
tos constantes no edital de convocação que será publicado no site da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;
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n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico
especializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente,
por 03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência.
Ficará, também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco)
dias, ainda que intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos,
no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar
as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO ADMINISTRATIVO

Prestar apoio no planejamento, organização, monitoramento
das atividades técnicas diárias executadas dentro dos estabelecimentos
penais e administrativos da Secretaria de Administração Penitenciária;

Prestar apoio para execução das atividades de coleta de dados
e executar serviços de registro de informações penitenciárias;

Executar outras atividades correlatas;

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO PENI-

TENCIÁRIO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO PARAA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE ZÉ DOCA/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário Administrativo

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO  
1. Tempo de serviço prestado no exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e/ou cópia da Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), 

Sem experiência 
= 0 pontos 
Até 12 meses = 
1,0 ponto 
De 13 a 24 meses 
= 2,0 pontos 
De 25 a 36 meses 
= 3,0 pontos 
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em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa.  
2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração, e/ou cópia de Carteira de Trabalho 
(registro do (s) contrato (s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais na 
área de atuação já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa.  

Sem experiência= 
0 pontos 
Até 12 meses= 
2,0 pontos 
De 13 a 24 
meses= 3,0 pontos 
De 25 a 36 
meses= 4,0 pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de conclusão 
de cursos naárea para a qual concorre ou 
na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online.  

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 
30 horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de conclusão 
em cursos de informática em software ou 
hardware/digitação. O certificado 
apresentado deverá conter carga horária 
de, no mínimo 30(trinta) horas. 

Sem certificado = 0 pontos 
Com certificado de no 
mínimo 30 horas = 1,0 
ponto 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO

ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
13/12/2017 

 
ZÉ DOCA-

MA 

DELEGACIA 
REGIONAL DE ZÉ 

DOCA 
 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
13/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE ZÉ DOCA/MA.

EDITAL N.º 191/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado de Auxiliar de
Segurança Penitenciária Temporário com formação de cadastro reserva,
para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA (SEXO MAS-
CULINO E FEMININO)

1.1. As vagas deste edital são destinadas a candidatos do sexo
masculino e feminino;

1.2. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas cadastro reserva para a unidade prisional da cidade
deZé Doca/Ma.

1.3. De acordo com a necessidade do Estado e do interesse do
candidato, estes poderão ser alocados em outras unidades carcerárias
dos municípios e localidades circunvizinhas.

1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades
prisionais e delegacias da cidade que concorre o candidato, observando
a ordem de sua classificação;

1.5. Não haverá reserva de vagas a candidatos portadores de
deficiência, em função das peculiaridades das atribuições do cargo,
constantes no art. 38 do Decreto Federal nº 3.298/99.

1.6. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1977 e suas atualização e por este instrumento convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.6.1 O processo seletivo simplificado é regido também pela Lei
nº 10.224 de 15 de abril de 2015, que dispões sobre a criação do cargo.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE AUXILIAR DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

2.1. Os requisitos, as atribuições do auxiliar de segurança peni-
tenciária temporário, a remuneração, a jornada de trabalho e o prazo de
vigência do contrato, constam abaixo:

DO AUXILIAR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA TEM-
PORÁRIO - MASCULINO E FEMININO.

REQUISITOS:
- Possuir certificado, devidamente registrado, de conclusão de

curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou profissionalizante, expe-
dido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

- Ser aprovado em todas as fases do processo seletivo.

- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de naci-
onalidade portuguesa estar amparado nos termos do art. 12, §1º da
Constituição Federal.

- Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais e milita-
res, através de título de eleitor, declaração de quitação da justiça eleito-
ral e certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino).

- Possuir carteira de identificação e CPF.

- Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, na
data da inscrição.

- Ter idade mínima de dezoito anos completos na data do en-
cerramento da inscrição.

- Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

- Apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da
Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o
caso, da Justiça Militar Estadual (artigo 125, § 3.º, da CF), da cidade/
município e/ou da jurisdição onde residiu nos últimos cinco anos,
expedidas, no máximo, há seis meses.
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- Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou
municipal.

- Cumprir as determinações deste edital.

- Não ter sofrido sanção penal, correcional ou disciplinatória
no exercício de cargo ou função junto ao poder público da esfera fede-
ral, estadual e/ou municipal.

- Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37,
XVI da CF).

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
Auxiliar o agente penitenciário a realizar a guarda e vigilância

interna da unidade prisional, apoiando na ordem, segurança e discipli-
na; Receber e incluir o preso nas regras e normas da unidade prisional;
Acompanhar e monitorar a movimentação de presos nas dependências
internas da unidade prisional e em deslocamentos diversos de acordo
com as determinações legais, encaminhando-os para atendimento nos
diversos setores sempre que se fizer necessário; Observar as condições
de segurança estrutural e disciplinares dos presos em suas atividades
individuais e coletivas com a finalidade de detectar problemas e situa-
ções anormais; Orientar os presos quanto às normas disciplinares,
divulgando os direitos, deveres e obrigações conforme normativas le-
gais; Efetuar o controle de visitantes e revistar toda pessoa previamen-
te autorizada que pretenda ingressar na unidade prisional; Controlar a
entrada e saída de pessoas, veículos e volumes, conforme normas espe-
cíficas da unidade; Efetuar a conferência periódica dos presos de acor-
do com as normas da unidade; Verificar e conferir os materiais e as
instalações do posto de trabalho, zelando pelos mesmos; Realizar o
monitoramento via Circuito Fechado de Televisão CFTV; Desempe-
nhar outras atividades em consonância com a lei de execuções penais.

REMUNERAÇÃO
Remuneração no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), composto pelo subsídio da categoria, já acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.

JORNADA DE TRABALHO
A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, po-

dendo ser cumprida em escala de plantão a ser estabelecida de acordo
com a necessidade do serviço, conforme definição da unidade prisional
em que o CONTRATADO será lotado.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO
12 (doze) meses a contar da data de formalização do contrato

administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogado na
forma da legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.1.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.4. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

3.4.1. O candidato deverá preencher os requisitos exigidos no
item 2.1.

3.5. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.6.  Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/digitação.

3.7. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.8. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.8.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.9. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

4.1.1. A Primeira Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de uma Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base nas informações da ficha
de inscrição preenchida no site www.seap.ma.gov.br pelo candidato;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória descrita no
subitem 2.1 e anexo I, no prazo e local estabelecido pelo Edital de
Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horárioque
serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da comissão do processo seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do concurso, nos termos da legislação vigente.
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4.1.1.3.2. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. O Edital de Convocação será publicado no site da
SEAP.

4.1.1.5. O Candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo I, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente edital.

*Será automaticamente eliminado do processo seletivo o can-
didato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br e no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no Anexo 1 desde Edital.

4.5. A Segunda Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de investigação social e procedimento adminis-
trativo disciplinar junto ao serviço de inteligência da SEAP/MA.

4.5.1. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a) prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais
e administrativas;

b) possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c) práticas, em caso de servidor público ou no exercício de
função pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato
de serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja
por falta de interesse público;

d) manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e) prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f) uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g) vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h) habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo
motivo devidamente justificado;

i) demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j) prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k) ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l) outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.5.2. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.5.1. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.5.2.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.5.3. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifi-
cação profissional constam no ANEXO I desde Edital.

4.5.4.Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de dados
para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresentação de
documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cancelamen-
to da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de todos
os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual se já
contratado.

4.6. Concluída a 2ª fase comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social), será
homologado o resultado final e de acordo com a necessidade da admi-
nistração pública será convocado o quantitativo necessário de candida-
tos classificados para participarem do curso de formação e firmarem
contrato de prestação de serviços.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Em casos de empate, será dada preferência ao candidato
que obteve maior pontuação no quesito experiência profissional em
atividade prisional;

6.2. Por último, o critério de desempate será o candidato com
maior idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: da divulgação da classificação na primeira fase eda
divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Deverão ser redigidos dentro do prazo máximo de 24  horas
a contar da divulgação da classificação na primeira fase e, também, pelo
mesmo prazo a contar da divulgação da classificação na segunda fase.

7.3. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 e 7.2 serão
desconsiderados.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.
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7.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.7. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7.1. Após o julgamento de todos os recursos, será publicado
aviso no site da SEAP www.seap.ma.gov.br sobre o julgamento dos
mesmos.

7.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída esta etapa, a Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Documento original de CPF;

b) Carteira de Identificação original;

c) Comprovante de Cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Título de Eleitor com comprovante de votação da última
eleição;

e) Certificado de Reservista ou CDI (Certificado de Dispensa
de Incorporação), para os candidatos do sexo masculino;

f) Certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar,
originais;

g) Comprovante de Residência (conta de água, energia elétrica,
ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia);

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

8.7. Serão convocados para contratação os candidatos segundo
a ordem de classificação e por sexo.

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

I. A pedido do CONTRATADO, com antecedência mínima de
trinta dias a outra parte.

II. Pela expiração de sua vigência;

III. A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização.

IV. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo.

V. Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

VI. Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

VII. Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

VIII. Quando o contratado incorre em falta disciplinas, inde-
pendentemente de procedimento administrativo;

IX. Quando constatado, a qualquer momento, o exercício de
qualquer carreira ou profissão remunerada, junto a órgãos públicos ou
junto à iniciativa provada, salvo as previsões contidas no inciso XVI
do art. 37 da Constituição Federal e desde que em horário de trabalho
compatível.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado a critério da administração por igual período.



D. O.  PODER  EXECUTIVO                QUINTA-FEIRA,  23 - NOVEMBRO - 2017 249

���������	

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. A classificação final do certame será por cidade e por sexo.

10.11. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br).

10.12. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -
SEAP poderá facultar ao candidato sua convocação para outro municí-
pio, desde que inexistam candidatos no quadro reserva do munícipio da
unidade a ser guarnecida e seja observada a classificação geral da cidade
a qual concorreu.

10.13. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembrode 2017.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE ZÉ DOCA/MA.

CARGO: Auxiliar de Segurança Penitenciária (Sexo
masculino e feminino)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO�

1. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data 
e assinatura do responsável pela emissão da 
declaração e Cópia de Carteira de Trabalho 
(registro do(s) contrato(s) de trabalho e páginas de 
identificação do candidato na respectiva carteira de 
trabalho, foto e dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 

- Sem 
experiência: (0 

ponto) 
- Até 12 (doze) 

meses: (3,0 
pontos) 

- De 13 a 24 
meses: (4,0 

pontos) 
- De 25 a 36 
meses: (5,0 

pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO�

2. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de formação na 
área de vigilância                                        
e segurança privada. 

 
Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

200 horas = 1,0 ponto 
3. Ser portador de Certificado Curso de 
formação/capacitação na área prisional. 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 
(oitenta) horas e não poderá haver 
acúmulo de certificados. 
*Não serão aceitos certificados de 
cursos realizados online 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

80 horas =3,0 pontos�

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de informática 
em software ou hardware/digitação (a 
pontuação será aferida em apenas um 
certificado, desde que contenha carga 
horária mínima de 30 horas, ou em mais 
de um certificado cuja a somatória 
atinja no mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado(s) de, no mínimo, 

30 horas= 1 ponto�

ANEXO II

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS 
- MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
13/12/2017 

 
ZÉ DOCA-

MA 

DELEGACIA 
REGIONAL DE ZÉ 

DOCA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
13/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE MARACAÇUMÉ/MA.

EDITAL N.º 192/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado de Auxiliar de
Segurança Penitenciária Temporário com formação de cadastro reserva,
para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA (SEXO MAS-
CULINO E FEMININO)

1.1. As vagas deste edital são destinadas a candidatos do sexo
masculino e feminino;

1.2. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas cadastro reserva para a unidade prisional da cidade
deMaracaçumé/Ma.

1.3. De acordo com a necessidade do Estado e do interesse do
candidato, estes poderão ser alocados em outras unidades carcerárias
dos municípios e localidades circunvizinhas.
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1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades
prisionais e delegacias da cidade que concorre o candidato, observando
a ordem de sua classificação;

1.5. Não haverá reserva de vagas a candidatos portadores de
deficiência, em função das peculiaridades das atribuições do cargo,
constantes no art. 38 do Decreto Federal nº 3.298/99.

1.6. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1977 e suas atualização e por este instrumento convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.6.1 O processo seletivo simplificado é regido também pela Lei
nº 10.224 de 15 de abril de 2015, que dispões sobre a criação do cargo.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE AUXILIAR DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

2.1. Os requisitos, as atribuições do auxiliar de segurança peni-
tenciária temporário, a remuneração, a jornada de trabalho e o prazo de
vigência do contrato, constam abaixo:

DO AUXILIAR DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA TEM-
PORÁRIO - MASCULINO E FEMININO.

REQUISITOS:
- Possuircertificado, devidamente registrado, de conclusão de

curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou profissionalizante,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da
Educação.

- Ser aprovado em todas as fases do processo seletivo.

- Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de naci-
onalidade portuguesa estar amparado nos termos do art. 12, §1º da
Constituição Federal.

- Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais e milita-
res, através de título de eleitor, declaração de quitação da justiça eleito-
ral e certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino).

- Possuir carteira de identificação e CPF.

- Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, na
data da inscrição.

- Ter idade mínima de dezoito anos completos na data do en-
cerramento da inscrição.

- Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

- Apresentar certidões negativas de antecedentes criminais da
Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral e, quando for o
caso, da Justiça Militar Estadual (artigo 125, § 3.º, da CF), da cidade/
município e/ou da jurisdição onde residiu nos últimos cinco anos,
expedidas, no máximo, há seis meses.

- Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou
municipal.

- Cumprir as determinações deste edital.

- Não ter sofrido sanção penal, correcional ou disciplinatória
no exercício de cargo ou função junto ao poder público da esfera fede-
ral, estadual e/ou municipal.

- Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos (artigo 37,
XVI da CF).

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
Auxiliar o agente penitenciário a realizar a guarda e vigilância

interna da unidade prisional, apoiando na ordem, segurança e discipli-
na; Receber e incluir o preso nas regras e normas da unidade prisional;
Acompanhar e monitorar a movimentação de presos nas dependências
internas da unidade prisional e em deslocamentos diversos de acordo
com as determinações legais, encaminhando-os para atendimento nos
diversos setores sempre que se fizer necessário; Observar as condições
de segurança estrutural e disciplinares dos presos em suas atividades
individuais e coletivas com a finalidade de detectar problemas e situa-
ções anormais; Orientar os presos quanto às normas disciplinares,
divulgando os direitos, deveres e obrigações conforme normativas le-
gais; Efetuar o controle de visitantes e revistar toda pessoa previamen-
te autorizada que pretenda ingressar na unidade prisional; Controlar a
entrada e saída de pessoas, veículos e volumes, conforme normas espe-
cíficas da unidade; Efetuar a conferência periódica dos presos de acor-
do com as normas da unidade; Verificar e conferir os materiais e as
instalações do posto de trabalho, zelando pelos mesmos; Realizar o
monitoramento via Circuito Fechado de Televisão CFTV; Desempe-
nhar outras atividades em consonância com a lei de execuções penais.

REMUNERAÇÃO
Remuneração no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), composto pelo subsídio da categoria, já acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.

JORNADA DE TRABALHO
A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, po-

dendo ser cumprida em escala de plantão a ser estabelecida de acordo
com a necessidade do serviço, conforme definição da unidade prisional
em que o CONTRATADO será lotado.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO
12 (doze) meses a contar da data de formalização do contrato

administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogado na
forma da legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.1.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.
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3.4. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

3.4.1. O candidato deverá preencher os requisitos exigidos no
item 2.1.

3.5. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.6.  Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/digitação.

3.7. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.8. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.8.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.9. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

4.1.1. A Primeira Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de uma Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base nas informações da ficha
de inscrição preenchida no site www.seap.ma.gov.br pelo candidato;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória descrita no
subitem 2.1 e anexo I, no prazo e local estabelecido pelo Edital de
Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apresen-
tação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horárioque
serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da comissão do processo seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do concurso, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.3.2. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. O Edital de Convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.5. O Candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo I, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente edital.

*Será automaticamente eliminado do processo seletivo o can-
didato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br e no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no Anexo 1 desde Edital.

4.5. A Segunda Fase, de caráter classificatório e eliminatório,
será realizada por meio de investigação social e procedimento adminis-
trativo disciplinar junto ao serviço de inteligência da SEAP/MA.

4.5.1. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a) prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais
e administrativas;

b) possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c) práticas, em caso de servidor público ou no exercício de
função pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato
de serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja
por falta de interesse público;

d) manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e) prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f) uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g) vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h) habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo
motivo devidamente justificado;

i) demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j) prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k) ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l) outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.
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4.5.2. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.5.1. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.5.2.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.5.3. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifi-
cação profissional constam no ANEXO I desde Edital.

4.5.4.Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de dados
para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresentação de
documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cancelamen-
to da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de todos
os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das sanções
administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual se já
contratado.

4.6. Concluída a 2ª fase comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social), será
homologado o resultado final e de acordo com a necessidade da admi-
nistração pública será convocado o quantitativo necessário de candida-
tos classificados para participarem do curso de formação e firmarem
contrato de prestação de serviços.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Em casos de empate, será dada preferência ao candidato
que obteve maior pontuação no quesito experiência profissional em
atividade prisional;

6.2. Por último, o critério de desempate será o candidato com
maior idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: da divulgação da classificação na primeira fase eda
divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Deverão ser redigidos dentro do prazo máximo de 24 horas
a contar da divulgação da classificação na primeira fase e, também, pelo
mesmo prazo a contar da divulgação da classificação na segunda fase.

7.3. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 e 7.2 serão
desconsiderados.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.7. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7.1. Após o julgamento de todos os recursos, será publicado
aviso no site da SEAP www.seap.ma.gov.br sobre o julgamento dos
mesmos.

7.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída esta etapa, a Secretaria de Estado de Adminis-
tração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Documento original de CPF;

b) Carteira de Identificação original;

c) Comprovante de Cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;

e) Certificado de Reservista ou CDI (Certificado de Dispensa
de Incorporação), para os candidatos do sexo masculino;

f) Certificado de conclusão de ensino médio e histórico escolar,
originais;

g) Comprovante de Residência (conta de água, energia elétrica,
ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia);

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;
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l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

8.7. Serão convocados para contratação os candidatos segundo
a ordem de classificação e por sexo.

9 - DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

I. A pedido do CONTRATADO, com antecedência mínima de
trinta dias a outra parte.

II. Pela expiração de sua vigência;

III. A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização.

IV. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo.

V. Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

VI. Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

VII. Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

VIII. Quando o contratado incorre em falta disciplinas, inde-
pendentemente de procedimento administrativo;

IX. Quando constatado, a qualquer momento, o exercício de
qualquer carreira ou profissão remunerada, junto a órgãos públicos ou
junto à iniciativa provada, salvo as previsões contidas no inciso XVI
do art. 37 da Constituição Federal e desde que em horário de trabalho
compatível.

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado a critério da administração por igual período.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. A classificação final do certame será por cidade e por sexo.

10.11. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br).

10.12. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária -
SEAP poderá facultar ao candidato sua convocação para outro municí-
pio, desde que inexistam candidatos no quadro reserva do munícipio da
unidade a ser guarnecida e seja observada a classificação geral da cidade
a qual concorreu.

10.13. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembrode 2017.

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA DO CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA PENITENCIÁRIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE MARACAÇUMÉ/MA.

CARGO: Auxiliar de Segurança Penitenciária (Sexo masculi-
no e feminino)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO�

1. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração 
do empregador, em papel timbrado, com 
carimbo, data e assinatura do responsável pela 
emissão da declaração e Cópia de Carteira de 
Trabalho (registro do(s) contrato(s) de trabalho e 
páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados 
pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais 
em estágios, atividades informais, voluntariados 
bem como, participação em quotas de empresa. 
 

- Sem experiência: 
(0 ponto) 
- Até 12 (doze) 
meses: (3,0 pontos) 
- De 13 a 24 meses: 
(4,0 pontos) 
- De 25 a 36 meses: 
(5,0 pontos) 
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TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO�

2. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de formação na 
área de vigilância  e segurança privada. 

 
Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

200 horas = 1,0 ponto 
3. Ser portador de Certificado Curso de 
formação/capacitação na área prisional. 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 
(oitenta) horas e não poderá haver 
acúmulo de certificados. 
*Não serão aceitos certificados de 
cursos realizados online 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado de, no mínimo, 

80 horas =3,0 pontos�

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de informática 
em software ou hardware/digitação (a 
pontuação será aferida em apenas um 
certificado, desde que contenha carga 
horária mínima de 30 horas, ou em mais 
de um certificado cuja a somatória 
atinja no mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 ponto 
Certificado(s) de, no mínimo, 

30 horas = 1 ponto�

ANEXO II

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE AUXILIAR DE

SEGURANÇA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - MA 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
MARACAÇUME-

MA 

DELEGACIA 
REGIONAL DE 

MARACAÇUME 
 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL TEMPORÁ-
RIO DA UNIDADE PRISIONAL DEPORTO FRANCO/MA.

EDITAL N.º 193/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL
temporário com formação de cadastro reserva, para a cidade de Porto
Franco/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Porto Franco/Mada Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL.

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em terapia ocupacional:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Terapeuta Ocupacional, além do já pre-
visto no item 2.1.1 a 2.1.11, possuir curso superior em Terapia
Ocupacional em Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por
certificado devidamente registrado de conclusão do cursoe possuir re-
gistro no Conselho - CREFITO,(a cópia do certificado deve conter
frente e verso).

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
terapia ocupacional constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Terapia Ocupacional 
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2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Terapia Ocupacional 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembrode 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

 3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).
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4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.7.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.
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7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.
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10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM TERAPIA OCUPACIONAL

Planejar, acompanhar, avaliar e rever a execução de atividades
de terapias/orientação a presos sobre atividades laborais e ocupacionais,
normas, programas e projetos de formação e capacitação profissional;

Proceder à reavaliação do preso no decorrer do programa
ocupacional com o objetivo de caracterizar a evolução do processo de
tratamento fazendo os necessários ajustes;

Acompanhar, instruir e orientar os processos de reeducação,
reintegração social e laboral e de ressocialização do preso;

Aplicar testes de avaliação em terapia ocupacional e elaborar
com base em informações médicas e condições peculiares de cada caso,
a orientação na escolha das atividades ocupacionais e recreativas a
serem desenvolvidas com a finalidade de desenvolver a capacidade
física, social e profissional do preso;

Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do
plano individual de ressocialização do preso;

Realizar atendimento aos servidores e familiares de presos sem-
pre que necessário;

Realizar tratamentos e assistência em terapia de reabilitação
funcional, física, mental e social, conduzindo um processo de constru-
ção da cultura do espaço organizacional do indivíduo;

Elaborar pareceres técnicos afetos ao assunto;
Articular com os demais setores da unidade prisional;
Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-

pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-
ria relacionada à sua área de atuação, quando solicitado;

Gerenciar, orientar e relatar toda a atividade de campo do mer-
cado de trabalho interno;

Atuar como um articulador entre a Unidade Prisional, a socie-
dade e empresas, visando implementar e desenvolver atividades que
estejam vinculadas à vocação produtiva da região (economia local);

Participar da Comissão Técnica de Classificação (CTC), apre-
sentando os dados coletados na entrevista individual com o preso, de
forma que ele seja indicado a uma vaga de trabalho que esteja de acordo
comseu perfil;

Controlar e/ou gerenciar o controle de entrada e saída de todos
os documentos vinculados ao setor de produção;

Coordenar e executar atividades de rotina administrativa, como
arquivamento de documentos, atendimento de ligações telefônicas, etc;

Acompanhar o desenvolvimento das atividades de trabalho e
produção realizadas na unidade, bem como resolução dos problemas
inerentes ao trabalho do preso, relatando ocorrências de eventuais fa-
tos em desacordo com as normas, por meio de procedimento adequado;

Disponibilizar para a Equipe de Segurança da unidade prisional,
o quadro de escala de atividades informando a localização exata do
preso para o trabalho;

Divulgar, nos quadros de aviso na Unidade, a escala de atividades;
Efetuar o lançamento da frequência individual e/ou pagamento

dos presos;
Zelar pela organização e manter atualizado o prontuário do

preso;
Fiscalizar as atividades prestadas pelo apoio operacional (agen-

tes de segurança penitenciários vinculados ao setor de trabalho produ-
ção), no que tange a utilização de equipamentos, ferramentas e insumos
necessários para o bom funcionamento da área de produção da unidade
prisional, de forma a garantir que as atividades sejam executadas con-
forme planejado;

Orientar e acompanhar todas as relações de trabalho, internas e
externas à unidade prisional, bem como questões relativas à higiene do
local de trabalho e demais pertinentes;

Captar parcerias com a iniciativa público-privada que contri-
buam com a Produção da Unidade, priorizando as atividades capazes
de agregar valor e conhecimento ao preso, de forma a facilitar sua
reinserção no mercado de trabalho;

Manter um banco de vagas de presos com indicação para traba-
lho atualizado conforme indicação da CTC;

Executar todas as funções inerentes ao cargo, conforme regras
estabelecidas na Lei da Execução Penal, e nas normas emanadas pela
Gestão Superior do Sistema Penitenciário, bem como, as alterações
legais que venham a surgir e afetem diretamente o trabalho do preso;

Reportar-se diretamente ao Diretor de Administração e Aten-
dimento para solução de problemas que estejam além das competênci-
as do Terapeuta ocupacional, e que interfiram diretamente no trabalho
do preso;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais de terapia ocupacional, que exijam
formação de nível superior.
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ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM TERAPIA OCUPACIONAL PARA A
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DEPORTO FRANCO/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Terapia Ocupacional.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO

1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de conhecimento/ 
atuação/especialidade para a qual concorre, em órgãos ou 
entidades da Administração Pública Direta ou Indireta 
Municipal, Estadual, Federal ou em empresa privada, 
comprovada por meio de Declaração do empregador, em 
papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de trabalho 
e páginas de identificação do candidato na respectiva 
carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
* É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção do 
grau emterapia ocupacional. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa. 

Sem experiência
= (0 ponto)        
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos) De 25 a 
36 meses =  (3,0
pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade prisional 
comprovada por meio de Declaração do empregador, em 
papel timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração, e/ou Cópia de 
Carteira de Trabalho (registro do (s) contrato (s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem como, 
participação em quotas de empresa. 

Sem experiência
= (0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)       
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos) De 25 a 
36 meses = (4,0 
pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR TÍTULO/

CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares na 
área de conhecimento /atuação/ especialidade 
para a qual concorre. 
O curso complementar somente será pontuado 
uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter carga 
horária de, no mínimo, 80 (oitenta) horas, não 
poderá haver acúmulo de certificados e não 
serão aceitos certificados de cursos realizados 
online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 
ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de pós-
graduação lato sensu com carga horária mínima
de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de pós-
graduação stricto sensu – Mestrado com carga 
horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso de pós-
graduação stricto sensu – Doutorado, com 
carga horária mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 
pontos 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM TERAPIA OCUPACIONAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00 13h:00 

às 17h:00 

 
14/12/2017 

PORTO 
FRANCO-

MA 

UNIDADE 
PRISIONAL DE 

PORTO FRANCO 

08h:00 às 
12h:00 13h:00 

às 17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM PEDAGOGIA TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE PORTO FRANCO/MA.

EDITAL  Nº 194/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM PEDAGOGIAtemporário com
formação de cadastro reserva, para a cidade de Porto Franco/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Porto Franco/ Ma da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM PEDAGOGIA.

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em pedagogia:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;
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2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Pedagogo além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior em Pedagogia em Instituição
Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão do
cursoe possuir registro no MEC, (a cópia do certificado deve conter
frente e verso).

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
pedagogia constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
pedagogia 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
pedagogia 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.
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4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.
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5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá
eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do quan-
titativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;
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2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM PEDAGOGIA

Planejar, acompanhar, avaliar a execução de atividades de ensi-
no, capacitação profissional, programas de alfabetização e educação
dentro do ambiente prisional;

Contribuir para a formação necessária ao desenvolvimento das
potencialidades do educando, como elemento de autorealização, qualifi-
cação para o trabalho e preparo para exercício consciente da cidadania;

Elaborar a proposta pedagógica dos cursos realizados em esta-
belecimentos penais;

Orientar e analisar os trabalhos de oficinas de cursos, avaliando
os processos de aprendizagem;

Participar da avaliação do comportamento do preso em sala de
aula, colaborando nos processos de identificação de causas de
desajustamento;

Coordenar e desempenhar trabalho de caráter técnico na sua área;
Planejar, executar e avaliar projetos e ações pedagógicas;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do

pré-egresso;
Executar juntamente com a equipe interdisciplinar de atendi-

mento as ações de atenção básica;
Atuar como educador para a ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Orientar e encaminhar o pré-egresso às instituições próprias

visando a reinserção social e continuação dos estudos ou
profissionalização;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-
ria relacionada à sua área de atuação quando solicitado;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-
onar a ressocialização do preso;

Orientar e providenciar a obtenção ou emissão dos documen-
tos necessários a exercício da cidadania do preso e aos núcleos da
unidade;

Providenciar regularização dos documentos referente a área de
ensino ou profissionalização dos presos da unidade prisional;

Elaborar, coordenar e acompanhar planos e programas ineren-
tes à área educacional;

Mediar a relação entre a equipe da escola na Unidade Prisional
e a SEAP;

Identificar o nível de escolaridade do preso e buscar a elevação
de escolaridade;

Participar das ações que envolvem a oferta de educação básica
na modalidade EJA, ensino superior, profissionalizante e exames de
massa;

Elaborar e acompanhar a execução projetos socioculturais e
esportivos;

Conciliar as ações pedagógicas com a rotina da Unidade;
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Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas de aulas,
previsto em calendário;

Conhecer, aplicar e fazer cumprir a legislação correlata à oferta
de educação básica, técnica/profissional e superior;

Desenvolver ações administrativas e pedagógicas articuladas
com a Secretaria de Estado de Educação;

Conhecer, zelar e fazer cumprir o convênio entre SEAP, SEE, e
demais parceiros do ensino superior, profissionalização, projetos
socioculturais e esportivos;

Promover treinamentos e capacitações locais e regionais para o
corpo docente, em parceria com a equipe da escola / SEE-SRE;

Manter um banco de vagas de presos com indicação para inser-
ção nas atividades educacionais, profissionalizantes, socioculturais e
esportivas atualizado, conforme indicação da CTC;

Participar, conforme a política interna da Instituição, de proje-
tos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e
extensão;

Cumprir o previsto na Lei Nº 12.433 de 29 de junho de 2011
referente a remição de pena pelo estudo e trabalho;

Mapear o número de analfabetos no início do período letivo
e realizar ações com a finalidade de erradicar o analfabetismo na
Unidade Prisional;

Verificar junto às escolas próximas da Unidade a existência de
vagas e disponibilidade em receber presos em regime semiaberto caso a
Unidade não disponha de escola ou curso profissionalizante;

Acompanhar, divulgar e incentivara participação dos presos
nos Exames de Massa (Supletivo, ENEM, ENCCEJA);

Orientar o preso sobre as normas de funcionamento da escola,
participação em cursos profissionalizantes e demais atividades
socioculturais e educativas;

Manter a Diretoria de Ensino e Profissionalização da SAP
informada ao final de cada ano (PERIODO LETIVO), a quantidade de
aprovados em cada segmento, bem como a relação dos formandos;

Certificar o preso quanto a qualificação profissional quando
concluído o curso;

Fazer a interlocução entre a Unidade Prisional, a Escola e rede
de ensino em geral;

Realizar atividades de apoio técnico na área de educação;

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM PEDAGOGIA PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE PORTO FRANCO/MA

CARGO: Especialista Penitenciário em Pedagogia.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado, no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em pedagogia. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária mínima 
de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 pontos 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM PEDAGOGIA

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
PORTO 

FRANCO-
MA 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
PORTO FRANCO 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM TEMPORÁRIO DA

UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE PORTO FRANCO/MA.

EDITAL  Nº 195/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEMtemporário
com formação de cadastro reserva, para a cidade de Porto Franco/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.
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1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Porto Franco/Ma da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 . São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em Enferma-
gem em Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certifica-
do de conclusão do curso(a cópia do certificado deve conter frente e
verso)e possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN;

2.1.13. PossuirRG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
enfermagem constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.
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3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.3.2. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;
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k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;
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f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes  hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de exami-
nar as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da Co-
missão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorroga-
do a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem admi-
nistrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante divul-
gação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

Murilo Andrade de Oliveira
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM ENFERMAGEM

Desenvolver e implementar programas e ações de atenção, pre-
venção e atendimento às questões de higiene e saúde prisional;

Coordenar e desempenhar trabalhos de caráter técnico, na sua área;
Emitir pareceres sobre matéria de sua área;
Proceder ao acompanhamento do uso de medicamentos junto

aos presos;
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Elaborar relatórios da evolução do estado de saúde e uso de
medicação durante o cumprimento da pena;

Trabalhar para prevenção e controle das doenças transmissíveis
em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sis-
temático da infecção;

Exercer a função de referência Técnica na Unidade Prisional,
conforme Plano Individual de Ressocialização, acompanhando a evolu-
ção do preso;

Programar e executar juntamente com a equipe de saúde, psico-
social e segurança ações de atenção básica;

Promover campanhas educativas de prevenção contra doenças;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do

egresso e do pré-egresso;
Colaborar em ações na área de assistência e previdência;
Atuar como educador para saúde ou ressocialização;
Realizar consultas de enfermagem;
Solicitar exames complementares, quando necessário, devida-

mente autorizado pelos protocolos estabelecidos nos programas de
atenção básica no âmbito federal, estadual e municipal, e em conformi-
dade com as disposições legais da profissão;

Transcrever e prescrever tratamentos devidamente autorizado
pelos protocolos estabelecidos nos programas de atenção básica no
âmbito federal, estadual e municipal, e em conformidade com as dispo-
sições legais da profissão;

Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do
plano individual de ressocialização do preso;

Realizar atendimentos de urgência ou emergência sempre que
necessário;

Realizar procedimentos e atividades da área de saúde segundo
prescrições médicas;

Realizar atendimento ao servidor e visitantes quando necessários;
Auxiliar na realização de procedimentos e atividades de apoio

à área de saúde segundo prescrições médicas;
Promover a higiene e conforto dos pacientes;
Fazer encaminhamentos e pedidos de materiais para exames;
Relatar as intercorrências e observações dos pacientes;
Aferir sinais vitais;
Medir e registrar diureses e drenagens;
Executar procedimentos de admissão, alta, cuidados pós-mor-

te e transferência;
Ministrar alimentação quando necessário;
Promover mudança de decúbito;
Executar ações assistenciais de enfermagem correlatas com as

funções de auxiliar de enfermagem;
Obedecer às normas técnicas de biossegurança na execução de

suas atribuições;
Participar da prestação de assistência de enfermagem segura,

humanizada e individualizada;
Preparar os presos para consultas e exames, orientando-os

sobre as condições de realização dos mesmos;
Orientar e auxiliar os presos, prestando informações relativas a

higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específi-
cos em tratamento de saúde;

Preparar e administrar medicações por via oral, tópica,
intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo
prescrição médica;

Realizar registros da assistência de enfermagem prestada e ou-
tras ocorrências relacionadas;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Preencher os mapas de consumo de medicamentos, materiais
hospitalares e materiais odontológicos que devem ser encaminhados
trimestralmente à Farmácia Central por e-mail;
" Efetuar o controle diário do material utilizado, bem
como requisitar, conforme as normas da Instituição, o material neces-
sário à prestação da assistência à saúde do preso;

Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização do
material e equipamento, bem como sua conservação, preparo,
armazenamento e distribuição, comunicando ao superior eventuais pro-
blemas;

Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição da-
queles que estão avariados ou desgastados;

Realizar controles e registros das atividades do setor e outros
que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle
estatístico;

Cumprir as medidas de prevenção e controle de infecção hos-
pitalar;

Realizar campanhas e projetos destinados à população
carcerária, sendo estes em parceria com a equipe de saúde;

Planejar, coordenar, organizar e supervisionar o trabalho de-
senvolvido pelo agente técnico de enfermagem;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conse-
lho Disciplinar;

Programar e executar as propostas apresentadas no Plano Indi-
vidual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de maté-
ria relacionada à sua área de atuação quando solicitado;

Solicitar escolta externa de presos, apresentando justifica-
damente a demanda da enfermagem;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporci-
onar a ressocialização do preso;

Auxiliar no controle de estoque dos medicamentos e material
de saúde;

Preencher os mapas de consumo de medicamento e matérias de
saúde, encaminhando as prescrições médicas para atendimento da Far-
mácia Central;

Auxiliar no controle dos pedidos do almoxarifado, referente a
área de atuação;

Auxiliar no gerenciamento dos insumos necessários para o ade-
quado funcionamento do setor de saúde;

Articular com a rede externa de saúde;
Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica

conferidas por lei aos profissionais de enfermagem, que exijam forma-
ção de nível superior.

ANEXO II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DEPORTO FRANCO/MA

CARGO: Especialista Penitenciário em Enfermagem

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestadono exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em enfermagem. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     
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2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 
ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Doutorado, 
com carga horária mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 
pontos 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 
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17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM DIREITO TEMPORÁRIO DA UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DE PORTO FRANCO/MA.

EDITAL N.º 196/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-
PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM DIREITO temporário com for-
mação de cadastro reserva, para a cidade de Porto Franco/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Porto Franco/Ma da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM DIREITO

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em Direito:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12 São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Jurídico, além do já previsto nos itens
2.1.1 a 2.1.11, possuir nível superior de bacharelado em Direito em
Instituição Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de
conclusão do curso(a cópia do certificado deve conter frente e verso)e
possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
Direito constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,
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2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Direito 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais 
Especialista Penitenciário em 
Direito 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembrode 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Direito Público Externo e de Direito Privado serão
automaticamente anuladas e não constarão no Edital de Convocação
para a primeira fase a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1 O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas.

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.7. Será automaticamente eliminado do processo seletivo
o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscri-
ção referente à qualificação profissional, não apresentar os documen-
tos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.8. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;
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b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.4.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7- DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.
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7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma
classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à desclassifi-
cação de candidato que não obtiver classificação dentro do quantitativo
convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos dis-
postos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e esta-
rem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos, à
medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Contado-
ria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e data de
expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quita-
ção eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente, por
03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência. Ficará,
também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias, ainda que
intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no período de 30
(trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condi-
ções ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;
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10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administração
Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar as
proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final,
não acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante
divulgação no site da SEAP

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM DIREITO

Planejar, executar, acompanhar e controlar as atividades de
assistência técnico jurídica, respeitados os regulamentos dos serviços;

Atendimentos jurídicos diretos, pessoais e individualizados
aos presos, egressos e reeducandos;

Planejar, executar e avaliar programas de individualização da
pena, visando ações de execução e tratamento penal

Executar outras atribuições que lhe forem correlatas;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;

Realizar atendimentos de rotina, urgência e emergência, efetuando
os encaminhamentos necessários;

Orientar os presos quanto o cumprimento das saídas temporárias
no que se refere a finalidade do benefício;

Orientar o pré-egresso e o egresso quanto as instituições
próprias visando a reinserção social;

Articular com os demais setores da unidade a fim de proporcionar
a ressocialização do preso;

Executar serviços técnico-jurídicos em geral, com suporte
jurídico às unidades administrativas prisionais;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar, de forma padronizada e com vocábulo jurídico adequado,
o sistema de informação prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação;
Programar e executar as propostas apresentadas no Plano

Individual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;
Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria

relacionada à sua área de atuação quando solicitado;
Analisar dados no Sistema de Informações Penitenciárias;
Elaborar relatórios técnicos do preso para subsidiar os

trabalhos da Comissão Técnica de Classificação e da Comissão
Transdisciplinar;

Elaborar e acompanhar a evolução do plano individual de atendi-
mento indicando entre outros no caso do preso: crime cometido, imputação
da pena, condições apriorísticas para progressão ou regressão de regime,
potencializando o objetivo da reinserção social;

Auxiliar tecnicamente a Comissão Técnica de Classificação na
tutela da aplicação da progressão de regime e do princípio constitucional
da individualização da pena;

Elaborar relatório para informar à Comissão Disciplinar quan-
do da ocorrência de fato que, em tese, configure falta leve, média ou
grave pelo preso;

Auxiliar tecnicamente a Comissão Disciplinar para possibili-
tar adequada classificação do fato ocorrido e a melhor disciplina da
Unidade Prisional;

Realizar interlocução com o Defensor Público ou com o advo-
gado constituído e, quando necessário, com outros órgãos competentes,
cuidando para que o preso não reste carente de assistência jurídica;

Auxiliar o Diretor da Unidade a prestar informações sempre
que solicitado pelos órgãos públicos competentes;

Atuar como auxiliar técnico administrativo da Assessoria Jurí-
dica da SEAP na Unidade Prisional, prestando informações jurídicas
quando solicitado, facilitando a comunicação destas com aquela;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica
conferidas por lei aos profissionais bacharéis em direito, que exijam
formação de nível superior em conformidade com a OAB e Resoluções.

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM DIREITO PARA UNIDADE PRISIONAL

DA CIDADE DEPORTO FRANCO/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Direito

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 
1.Tempo de serviço prestado, no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
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respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
*É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em direito. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos complementares 
na área de conhecimento /atuação 
/especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 80 (oitenta) 
horas, não poderá haver acúmulo de 
certificados e não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 
ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação lato sensu com carga 
horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Mestrado 
com carga horária mínima de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 
ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso de 
pós-graduação stricto sensu – Doutorado, 
com carga horária mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 
pontos 

ANEXO III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM DIREITO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS- 1ªFASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
PORTO 

FRANCO-
MA 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
PORTO FRANCO 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO ESPECIALISTA

PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL TEMPORÁRIO DA
UNIDADE PRISIONAL DA CIDADE DE PORTO FRANCO.

EDITAL N.º 197/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO ES-

PECIALISTA PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIALtemporário
com formação de cadastro reserva, para a cidade de Porto Franco/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 -DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a Unidade Prisional da
cidade de Porto Franco/Ma da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Maranhão.

1.2. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;

1.3. O Processo Seletivo Simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento
Convocatório, não se constitui em concurso público de provas ou de
provas e títulos, como previsto no inciso II do artigo 37 da Constitui-
ção da República, nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.3.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - DOS REQUISITOS DO CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL

2.1. São requisitos para ser provido no cargo temporário de
Especialista Penitenciário em serviço social:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436, de 18 de
abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprova-
dos por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Especialista Penitenciário - Assistente Social, além do já previsto
nos itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso superior de bacharelado em Serviço
Social em Instituição Credenciada pelo MEC,comprovado por certifica-
do de conclusão do curso e possuir registro no Conselho de Assistência
Social - CRESS, (a cópia do certificado deve conter frente e verso).
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2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo de especialista penitenciário em
serviço social constam no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato,

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os can-
didatos é de R$ 3.000,00 (três mil Reais), conforme tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$ 3.000,00 (três mil Reais) 
Especialista Penitenciário em 
Serviço Social 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou tem-
porárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

JORNADA CARGO 

30 (trinta) horas semanais Especialista Penitenciário em 
Serviço Social 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar
da data de formalização do contrato administrativo de prestação de
serviços, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo, filiação
ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido durante o
processo de inscrição deverá preencher o requerimento de solicitação
de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio sistema e entre-
gar na secretaria de administração penitenciária, acompanhado da cópia
dos documentos que contenham os dados corretos, somente até o últi-
mo dia de inscrição e desde que não esteja concorrendo em outros
editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1. As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações do
cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou com
erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do candi-
dato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará automa-
ticamente eliminado do processo seletivo.

3.7. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.8. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de excluir
do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que constata-
da falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados,
sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes, respondendo
ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4- DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correi-
os ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.
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4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seleti-
vo o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de
inscrição referente à qualificação profissional, não apresentar os docu-
mentos exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possuí caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência da
SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste pro-
cesso seletivo simplificado serão submetidos a um processo de Com-
provação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na vida
privada (investigação social), de caráter eliminatório, de responsabili-
dade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência responsável
pela Investigação Social poderá obter elementos informativos de quem
os detenha, realizar diligências, obter dados de registros e documentos
sem prejuízo de outras investigações que a qualquer tempo se fizerem
necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados à
Investigação Social, serão considerados como eliminados deste Proces-
so Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investi-
gação Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de aten-
dimento da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da con-
vocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial no
qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de absolvi-
ção com sentença penal transitada em julgado que reconheça estar pro-
vada a inexistência do fato; não constituir o fato infração penal; estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal ou não existir
prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e os casos de
extinção de punibilidade especificados pelos incisos II a VI e IX do art.
107 do CPB;

c)Práticas, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo, seja por motivo disciplinar, seja por
falta de interesse público;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou dependência de
drogas lícitas;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo mo-
tivo devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omi-
tir informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;

l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasiona-
rá a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.6.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de da-
dos para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apresenta-
ção de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão o cance-
lamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a anulação de
todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das
sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e rescisão contratual
se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualifica-
ção profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convo-
cará o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchi-
mento de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os docu-
mentos constantes no edital de convocação que será publicado no site
da SEAP.

6- DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente, con-
siderando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional
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b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7 - DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br e poderão ser interpostos em
dois momentos: no prazo de 24 horas da divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua docu-
mentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do
quantitativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos
dispostos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão
apresentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e
estarem de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos,
à medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários,
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos ori-
ginais, compatível com o cargo pleiteado, conforme itens 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;

h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico espe-
cializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes   hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente,
por 03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência.
Ficará, também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias,
ainda que intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos,
no período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da docu-
mentação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresen-
tados no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;
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d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
ou requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar
as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.6. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.7. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato,
que será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.10. É de inteira responsabilidade do candidato o acompa-
nhamento de todas as fases do certame, que será feito mediante
divulgação no site da SEAP.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO ESPECIALISTA

EM SERVIÇO SOCIAL

Atendimento Individual
Atendimento Familiar
Atendimento em Grupo

Compor equipes interdisciplinares de execução e tratamento
penal nos estabelecimentos penais com objetivo de propor e executar
intervenções que reduzam a vulnerabilidade psicossocial do preso,
auxiliando-o no seu processo de reintegração social;

Planejar, acompanhar, avaliar e rever a execução de atividades
de orientação a presos sobre direitos e deveres, normas, serviços e
benefícios sociais;

Identificar medidas necessárias para a minimização de problemas
de desajustamentos sociais no ambiente prisional;

Desenvolver e propor projetos e ações na área de assistência
social, nos estabelecimentos penais e em articulação com a rede de
assistência nas demais localidades;

Emitir pareceres, laudos e estudo social e outros documentos
sobre matéria de sua área;

Outras atividades correlatas;
Exercer a função de referência Técnica do Núcleo Psicossocial

da Unidade Prisional, Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, fazendo
revezamento semestral sempre que possível;

Programar e executar juntamente coma equipe de saúde, tera-
pia ocupacional, psicologia e segurança ações de atenção básica para o
processo de reintegração social;

Realizar atendimento inicial de presos provisórios;
Realizar atendimentos de classificação e acompanhamento do

egresso e do pré-egresso;
Orientar familiares e presos quanto aos benefícios da previ-

dência social;
Realizar encaminhamento visando ações na área de assistência

e previdência;
Atuar como educador para a saúde e ressocialização;
Realizar entrevista inicial para classificação e elaboração do

plano individual de ressocialização do preso;
Realizar atendimentos de rotina, urgência e emergência, efetuando

os encaminhamentos necessários;
Implementar e executar políticas sociais na área de saúde, as-

sistência e previdência, elaborando, coordenando, executando e avali-
ando programas e projetos na área social para encaminhar providências
e prestar orientação social a pessoas e grupos e à população em geral;

Realizar e colaborar com campanhas educativas, destinadas
aos servidores, presos e seus familiares, quanto a sensibilização para
prevenção ao contágio de doenças infecto contagiosas, epidêmicas,
bem como o uso de contraceptivos e outros tópicos;

Orientar os presos e familiares quanto o cumprimento das
saídas temporárias no que se refere a finalidade do benefício, resgate do
vínculo afetivo, retorno na data prevista e demais condutas do preso
que possa contribuir com sua reinserção social;

Orientar e encaminhar o egresso e o pré-egresso à instituições
parceiras;

Supervisionar o trabalho externo do preso, mediante visitas de
inspeção ao local de trabalho conforme critérios e propostas realizadas
em reunião da Comissão Técnica de classificação;

Preencher formulários, redigir e registrar a evolução nos res-
pectivos prontuários os atendimentos prestados aos presos, bem como
alimentar o sistema de informação prisional;

Registrar os documentos dos presos no sistema de informação
prisional;

Participar da Comissão Técnica de Classificação e do Conselho
Disciplinar;
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Programar e executar as propostas apresentadas no Plano
Individual de Ressocialização, acompanhando a evolução do preso;

Elaborar relatórios e planilhas eletrônicas e a digitação de matéria
relacionada à sua área de atuação, quando solicitado;

Acompanhar o cadastro e credenciamento de visitantes dos
presos na unidade prisional, no Núcleo de Atendimento a Família
e orienta-los sobre a visita de crianças, adolescentes e ainda sobre
a visita íntima;

Cadastrar e credenciar visitas religiosas na unidade prisional;
Fazer a interlocução com os familiares do preso a fim de resgatar

o vínculo familiar, colaborando com a reinserção social;
Solicitar escolta externa de presos, apresentando justifica-

damente a demanda do serviço social;
Articular com os demais setores da unidade a fim de proporcionar

a ressocialização do preso;
Articular parecerias com a rede social disponível na comunidade,

visando a inclusão dos familiares do nessa rede;
Orientar e providenciar a obtenção ou emissão dos documen-

tos necessários ao exercício da cidadania do preso e aos núcleos
da unidade;

Orientar o preso ou pessoa por ele indicado, quanto o recebi-
mento e guarda do cartão benefício advindo das parcerias de trabalho;

Articular com cartórios de registro civil, hospitais e institutos
quando necessário;

Exercer outras atribuições correlatas de natureza técnica conferidas
por lei aos profissionais do serviço social, que exijam formação de nível
superior em conformidade com o CRESS.

ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA
PENITENCIÁRIO EM SERVIÇO SOCIAL PARA AUNIDADE

PRISIONAL DE PORTO FRANCO/MA.

CARGO: Especialista Penitenciário em Serviço Social
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO 

1.Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de 
conhecimento/atuação/especialidade para a qual 
concorre, em órgãos ou entidades da Administração 
Pública Direta ou Indireta Municipal, Estadual, 
Federal ou em empresa privada, comprovada por 
meio de Declaração do empregador, em papel 
timbrado, com carimbo, data e assinatura do 
responsável pela emissão da declaração e/ou cópia da 
Carteira de Trabalho (registro do(s) contrato(s) de 
trabalho e páginas de identificação do candidato na 
respectiva carteira de trabalho, foto e dados pessoais).  
* É vedada, para efeito de comprovação do tempo de 
serviço, a contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de bacharel em serviço social. 
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 ponto)             
Até 12 (doze) 
meses = (1,0 
ponto)  De 13 a 
24 meses = (2,0 
pontos)        De 
25 a 36 meses 
=  (3,0 pontos)     

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou Cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem 
como, participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência = 
(0 pontos)    
Até 12 meses = 
(2,0 pontos)         
De 13 a 24 
meses = (3,0 
pontos)       De 
25 a 36 meses 
= (4,0 pontos) 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA 
PONTOS POR 

TÍTULO/CERTIFICADO 
3. Conclusão de cursos 
complementares na área de 
conhecimento/ atuação/ 
especialidade para a qual concorre. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá 
conter carga horária de, no mínimo, 
80 (oitenta) horas, não poderá haver 
acúmulo de certificados e não serão 
aceitos certificados de cursos 
realizados online. 

Sem certificado = 0 
 Com certificado = 0,5 ponto 

4. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação lato sensu com 
carga horária mínima de 360 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

5. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Mestrado com carga horária mínima 
de 780 horas.  

Sem certificado = 0 
Com certificado = 0,5 ponto 

  6. Certificado de Conclusão de curso 
de pós-graduação stricto sensu – 
Doutorado, com carga horária 
mínima de 1.200 horas. 

Sem certificado = 0 
Com certificado = 1,5 ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE ESPECIALISTA

EM SERVIÇO SOCIAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

SEAP- 
SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

 
PORTO 

FRANCO-
MA 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
PORTO FRANCO 

08h:00 às 
12h:00  

13h:00 às 
17h:00 

 
14/12/2017 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO TÉCNICO EM

ENFERMAGEM TEMPORÁRIO PARA A UNIDADE
PRISIONAL DA CIDADE DEPORTO FRANCO/MA.

EDITAL  Nº 198/2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
legais, torna pública para conhecimento dos interessados, a abertura
das inscrições para o processo seletivo simplificado do CARGO TÉCNI-
CO EM ENFERMAGEM Temporário com formação de cadastro reserva,
para a unidade prisional da cidade de Porto Franco/Ma.

Compreende-se como processo seletivo simplificado: a inscri-
ção, a classificação nas etapas e assinatura do contrato de prestação de
serviços para o exercício de suas atribuições.

1 - DAS VAGAS DE CADASTRO RESERVA

1.1. Os candidatos inscritos no processo seletivo estarão con-
correndo às vagas de cadastro reserva para a unidade prisional da
cidade de Porto Franco/Ma pertencente à Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária:

1.3. De acordo com a necessidade da SEAP, os candidatos
poderão ser alocados em outras Unidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão;
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1.4. A lotação poderá ocorrer em qualquer das unidades da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão da cidade
que concorre o candidato, observando a ordem de sua classificação;

1.5. O processo seletivo simplificado, regido pela Lei Estadual
nº 6.915 de 1997 e suas atualizações e por este Instrumento Convocatório,
não se constitui em concurso público de provas ou de provas e títulos,
como previsto no inciso II do artigo 37 da Constituição da República,
nem a este se equipara para quaisquer fins ou efeitos.

1.5.1. O processo seletivo simplificado é regido também pela
Lei nº 10.293/2015, que dispõe sobre a criação desses cargos.

2 - REQUISITOS DO CARGO DE TÉCNICO EM
ENFERMAGEM.

2.1. São requisitos para ser provido no processo seletivo para
o cargo de técnico em enfermagem:

2.1.1. Ter sido aprovado no processo seletivo;

2.1.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo de direitos
políticos, na forma do artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436,
de 18 de abril de 1972;

2.1.3 Gozar dos direitos políticos;

2.1.4. Comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais
através de título de eleitor e declaração de quitação da justiça eleitoral.

2.1.5. Estar quite com as obrigações do Serviço Militar, para os
candidatos do sexo masculino;

2.1.6. Ter 18 anos completos na data da inscrição, comprovados
por meio de um documento de identificação.

2.1.7. Possuir idoneidade e conduta ilibada, a ser aferida em
investigação social;

2.1.8. Não ter sido demitido a bem do serviço público e não ter
sido demitido das Instituições Militares ou Forças Congêneres;

2.1.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada
por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou
municipal;

2.1.10. Não possuir registro de antecedentes criminais;

2.1.11. Ter aptidão para o exercício das atribuições do cargo;

2.1.12. São requisitos específicos para contratação no cargo de
Técnico Penitenciário em Enfermagem, além do já previsto nos
itens 2.1.1 a 2.1.11 possuir curso técnico em Enfermagem em Institui-
ção Credenciada pelo MEC, comprovado por certificado de conclusão
doe possuir registro no Conselho de Enfermagem - COREN, (a cópia
do certificado deve conter frente e verso);

2.1.13. Possuir RG e CPF.

2.2. As atribuições do cargo técnico em enfermagem constam
no ANEXO - I:

2.3 Da remuneração, jornada de trabalho e prazo de vigência do
contrato:

2.3.1. Da remuneração:

2.3.1.1. A remuneração total do cargo a que concorrem os
candidatos é de R$1.500,00 (um mil e quinhentos Reais), conforme
tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO CARGO 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.1.2. As remunerações são compostas pelo subsídio da ca-
tegoria, já acrescidos das vantagens pecuniárias permanentes ou
temporárias estabelecidas em lei.

2.2.2. Jornada de trabalho:

2.2.2.1. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais
para o cargo de Técnico Penitenciário em enfermagem.

JORNADA CARGO 

40 (quarenta) horassemanais 
Técnico Penitenciário em 
Enfermagem 

2.2.3. Prazo de contratação:

2.2.3.1. O prazo de contratação é de 12 (doze) meses, a contar da
data de formalização do contrato administrativo de prestação de serviços,
podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente.

3 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente
pela internet, no site da SEAP (www.seap.ma.gov.br), durante o
horário das 08 horas do dia 23 de novembro de 2017 às 23 horas e
59 minutos do dia 03 de dezembro de 2017 (horário local).

3.1.1.O candidato que precisar corrigir o seu nome, sexo,
filiação ou número do cadastro de pessoa física (CPF), fornecido
durante o processo de inscrição deverá preencher o requerimento de
solicitação de alteração de dados cadastrais, disponível no próprio
sistema e entregar na secretaria de administração penitenciária, acom-
panhado da cópia dos documentos que contenham os dados corre-
tos, somente até o último dia de inscrição e desde que não esteja
concorrendo em outros editais em andamento.

3.2. O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar
abreviaturas quanto ao nome, idade e localidade.

3.2.1 As inscrições com nome de Pessoas Jurídicas de Direito
Público Interno, Externo e de Direito Privado serão automaticamente
anuladas e não constarão no Edital de Convocação para a primeira fase
a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br

3.3. Não serão aceitas inscrições fora do prazo fixado no item
3.1, acima.

3.4. Será permitida apenas uma inscrição por candidato.

3.5. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o
Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos e que
possui aptidão para o exercício das atribuições, deveres e obrigações
do cargo pleiteado.

3.5.1. No momento da inscrição o candidato deverá preencher
os requisitos exigidos no item 2.1.

3.6. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não
se responsabilizará por inscrições via internet não recebidas por moti-
vo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, con-
gestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

3.7. Não serão aceitas inscrições parciais, incompletas ou
com erro de preenchimento/digitação, nos campos "CPF", "nome do
candidato", "sexo", "nome do pai". Nestes casos o candidato estará
automaticamente eliminado do processo seletivo.
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3.8. Não caberá recurso administrativo nos casos de eliminação
por inscrição parcial, incompleta ou com erro de preenchimento/
digitação.

3.9. As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a SEAP do direito de ex-
cluir do presente processo seletivo qualquer candidato, desde que
constatada falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apre-
sentados, sendo cancelados ou anulados todos os atos decorrentes,
respondendo ainda seu autor na forma da lei.

3.9.1. O candidato será desclassificado imediatamente e em
qualquer fase do processo seletivo se for constatada inexatidão, irregu-
laridade ou falsidade em qualquer dos documentos apresentados e, se
verificada ausência de comprovação de informações exigidas

3.10. A inscrição implica o conhecimento e tácita aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá
alegar desconhecimento, sob nenhuma hipótese.

4 - DO PROCESSO SELETIVO

4.1. A seleção para o cargo de que trata este edital constará das
seguintes fases:

FASE DESCRIÇÃO CRITÉRIO 

1ª Análise curricular 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 

2ª 
Comprovação de idoneidade e 

conduta ilibada na vida pública e na 
vida privada (investigação social). 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

4.1.1. Primeira Fase: Análise curricular:

4.1.1.1. Avaliação curricular com base na ficha preenchida no
site www.seap.ma.gov.br;

4.1.1.2. Entrega de documentação comprobatória dos requisi-
tos exigidos no subitem 2.1 e anexo II, no prazo e local estabelecido
pelo Edital de Convocação, a ser divulgado no site www.seap.ma.gov.br.

4.1.1.3. A entrega da documentação será feita através da apre-
sentação de todas as cópias a serem entregues, na data, local e horário
que serão divulgados no edital de convocação.

4.1.1.3.1. A documentação não poderá ser entregue via Correios
ou via e-mail.

4.1.1.4. Os documentos entregues no ato da convocação fica-
rão em posse da Comissão do Processo Seletivo, que os manterá pelo
prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da homologação do resultado
do seletivo, nos termos da legislação vigente.

4.1.1.5. O Edital de convocação será publicado no site da SEAP.

4.1.1.6. O candidato será eliminado na primeira fase do certa-
me caso não apresente qualquer documentação referente ao item 2.1 ou
anexo II, ou caso apresente documentação divergente do requisitado no
mesmo item, conforme pontuação, do presente Edital.

4.1.1.6.1. Será automaticamente eliminado do processo seletivo
o candidato que não comprovar as declarações feitas na ficha de inscrição
referente à qualificação profissional, não apresentar os documentos
exigidos ou não preencher todos os requisitos deste Edital.

4.1.1.7. Para a realização da Primeira fase, serão convocados os
candidatos inscritos no processo seletivo, obedecendo-se:

a)A ordem decrescente de pontuação;

b)Os critérios de desempate que constam no item 6.

4.1.2. Segunda Fase: Comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada (investigação social).

4.1.2.1. A Segunda Fase, possui caráter eliminatório e
classificatório, será realizada por meio de investigação social e procedi-
mento administrativo disciplinar por meio do serviço de inteligência
da SEAP/MA.

4.1.2.2. Os Candidatos convocados à segunda fase deste
processo seletivo simplificado serão submetidos a um processo de
comprovação de idoneidade e conduta ilibada na vida pública e na
vida privada (investigação social), de caráter eliminatório, de res-
ponsabilidade do serviço de inteligência da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Maranhão. Para tanto, essa agência
responsável pela Investigação Social poderá obter elementos infor-
mativos de quem os detenha, realizar diligências, obter dados de
registros e documentos sem prejuízo de outras investigações que a
qualquer tempo se fizerem necessárias.

4.1.2.3. Os demais candidatos que não forem encaminhados
à Investigação Social, serão considerados como eliminados deste
Processo Seletivo.

4.1.2.4. O quantitativo de candidatos encaminhados à Investiga-
ção Social poderá ser ampliado de acordo com a necessidade de atendimento
da Unidade Administrativa/SEAP demandada a época da convocação.

4.1.2.5. Serão analisados os seguintes fatores de não recomendação:

a)Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e
administrativas;

b)Possuir qualquer espécie de registro policial ou judicial
no qual figure como autor de ilícito penal, ressalvados os casos de
absolvição com sentença penal transitada em julgado que reconhe-
ça estar provada a inexistência do fato; não constituir o fato infra-
ção penal; estar provado que o réu não concorreu para a infração
penal ou não existir prova de ter o réu concorrido para a infração
penal, e os casos de extinção de punibilidade especificados pelos
incisos II a VI e IX do art. 107 do CPB;

c)Prática, em caso de servidor público ou no exercício de fun-
ção pública, de transgressões disciplinares e/ou ter tido o contrato de
serviço encerrado antes do prazo;

d)Manifestação de desapreço e desrespeito às autoridades e a
atos da administração pública;

e)Prática de ato que possa importar em repercussão social de
caráter negativo ou comprometer a função de segurança dos sistemas
prisional e socioeducativo;

f)Uso ou dependência de drogas ilícitas e/ou que venham pre-
judicar o desempenho de suas funções;

g)Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;

h)Habitualidade em descumprir obrigações legítimas, salvo motivo
devidamente justificado;

i)Demissão da função pública ou destituição de função em
comissão em órgão da Administração Direta e Indireta, nas esferas
Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, por falta a deveres éticos,
disciplinares, morais ou da probidade no serviço público;

j)Prestar declaração falsa, apresentar documento falso, ou omitir
informação relevante sobre sua vida pregressa;

k)Ter, em caso de ex-servidor, avaliação de desempenho
insatisfatória;
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l)Outras condutas incompatíveis com o exercício da função
pública, objeto do presente certame.

4.1.2.5.1. A não recomendação na investigação social implicará
na exclusão do candidato do processo seletivo.

4.1.2.6. A constatação, a qualquer tempo, de registro em desfavor
do candidato, relacionado aos fatores de inaptidão especificados no
subitem 4.1.2.5. do presente Processo Seletivo Simplificado, ocasionará
a sua eliminação deste processo e/ou sua rescisão contratual.

4.1.2.7. Declarações falsas ou inexatas no fornecimento de
dados para efeitos de comprovação de idoneidade, bem como apre-
sentação de documentos falsos, em qualquer hipótese determinarão
o cancelamento da inscrição no Processo Seletivo Simplificado e a
anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem
prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis e
rescisão contratual se já contratado.

4.1.2.8. Após concluída essa Etapa, o Serviço de Inteligência
encaminhará o resultado da Investigação Social para que seja divulgado
o resultado.

4.1.2.9 A SEAP divulgará o resultado dos candidatos com pa-
recer de RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.2. A classificação final dos candidatos ao Cadastro Reserva,
segundo a ordem decrescente de classificação, será divulgada no site da
www.seap.ma.gov.br.

4.3. A nota do candidato será o somatório dos pontos obtidos
em relação à sua qualificação profissional.

4.4. Os critérios de avaliação da pontuação relativa à qualificação
profissional constam no ANEXO II desde Edital.

4.5. Em caso de dúvida com relação à inscrição, entrar em
contato com a Central do Processo Seletivo.

5 - DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1. Por ocasião da necessidade de contratação, a SEAP convocará
o quantitativo de candidatos considerados aptos para o preenchimento
de vagas.

5.2. Os candidatos convocados deverão apresentar os documentos
constantes no edital de convocação que será publicado no site da SEAP.

6 - DO DESEMPATE

6.1. Os candidatos serão classificados, respectivamente,
considerando os seguintes critérios:

a)Maior pontuação atribuída em experiência profissional na
área prisional

b)O último critério de desempate será o candidato com maior
idade, considerando-se ano, mês e dia do seu nascimento.

7 - DOS RECURSOS

7.1. Os pedidos de recurso deverão ser redigidos através da
internet no site: www.seap.ma.gov.br no prazo de 24 horas e poderão
ser interpostos em dois momentos: na divulgação da classificação na
primeira fase e na divulgação da classificação da segunda fase.

7.2. Os pedidos que não obedecerem aos itens 7.1 serão
desconsiderados.

7.3. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor
desrespeite a Comissão Coordenadora serão liminarmente indeferidos.

7.4. O candidato, ao redigir o recurso, poderá anexar sua
documentação no próprio sistema.

7.5. O recurso será indeferido se o candidato não anexar o
documento pendente dentro do prazo de sua interposição.

7.6. Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição
dos candidatos para conhecimento no site da SEAP.

7.7. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão
das decisões proferidas em recursos.

7.8. Os recursos porventura advindos da segunda etapa serão
recebidos apenas no efeito devolutivo, para não prejudicar a conclusão
célere de todo o processo seletivo simplificado.

7.9. Caso haja procedência de recurso interposto, poderá even-
tualmente alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para
uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer à des-
classificação de candidato que não obtiver classificação dentro do
quantitativo convocado.

8 - DA CONTRATAÇÃO

8.1. A contratação em caráter temporário dar-se-á mediante
assinatura de Contrato Administrativo, por tempo determinado, para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, en-
tre a SEAP e o profissional contratado, observando-se os prazos
dispostos no art. 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997.

8.2. Concluída a última fase, a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária convocará por meio de sua página na internet os
candidatos a firmarem contrato de prestação de serviços.

8.3. Para formalização do contrato, os candidatos deverão apre-
sentar cópia simples dos documentos solicitados neste Edital, e estarem
de posse dos respectivos originais, para conferência.

8.4. A SEAP manterá banco de dados contendo a relação dos
candidatos classificados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, fican-
do a critério da Administração Pública a contratação dos candidatos,
à medida que houver vagas.

8.5. De acordo com o artigo 37, inciso XVI, da Constituição da
República Federativa do Brasil, é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI do referido artigo.

8.6. No ato da contratação o candidato deverá apresentar:

a) Cópia acompanhada do original do Documento de CPF ou
Carteira de Identificação com CPF;

b) Cópia acompanhada do original da Carteira de Identificação, RG;

c) Cópia acompanhada do original do comprovante de
cadastramento no PIS/PASEP (obrigatório);

d) Cópia acompanhada do original do Título de Eleitor;

e) Cópia acompanhada do original do Certificado de Reservista
ou CDI (Certificado de Dispensa de Incorporação), para os candidatos
do sexo masculino;

f) Cópia do Certificado de escolaridade acompanhado dos originais,
compatível com o cargo pleiteado, conforme item 2.1.12.

g) Cópia acompanhada do original do Comprovante de Resi-
dência (conta de água, energia elétrica, ou telefone fixo) originais;
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h) Atestado de Antecedentes (expedido pelo Departamento de
Polícia), da comarca de residência dos últimos 5 (cinco) anos;

i) Certidão Negativa de Nada Consta (expedida pela Conta-
doria do Fórum da Comarca onde reside o candidato) com série e
data de expedição;

j) Certidão Negativa de Nada Consta da Justiça Federal;

k) Declaração de próprio punho de que não acumula cargos;

l) Certidão Negativa de Crimes Eleitorais e Certidão de quitação
eleitoral;

m) Certidão Negativa da Justiça Militar da União;

n) Certidão Negativa de contas Julgadas Irregulares do Estado
e da União;

o) Atestado Médico Admissional, fornecido por médico
especializado em Medicina do Trabalho;

p) 02 (duas) fotos 3x4 recentes;

8.6.1. Caso o comprovante de residência não esteja no nome do
candidato, este deverá apresentar algum documento que comprove ser
a sua residência;

9- DA CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

9.1. A cessação do contrato administrativo de prestação de
serviços, antes do prazo previsto, poderá ocorrer:

a) A pedido do CONTRATADO, com a antecedência mínima
de trinta dias a outra parte;

b) Pela expiração de sua vigência;

c) A qualquer tempo, unilateralmente, pelo CONTRATAN-
TE, por interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao
CONTRATADO direito a indenização, nas seguintes   hipóteses:

 1. No caso do CONTRATADO cometer, ainda que em tese,
fato tipificado como crime, sendo preso, ainda que provisoriamente
ou, mesmo não havendo prisão, que seja indiciado em inquérito policial
ou denunciado pelo Ministério Público;

2. Caso o CONTRATADO não mais atender a urgência
justificadora da presente contratação, faltando, injustificadamente,
por 03 (três) dias consecutivos ou 02 (dois) plantões em sequência.
Ficará, também, extinta a avença em caso de faltas a 05 (cinco) dias,
ainda que intercalados ou 03 (três) plantões não sucessivos, no
período de 30 (trinta) dias.

3. Quando constatada a inexatidão, irregularidades da documen-
tação, falsidade em qualquer declaração e/ou documentos apresentados
no processo seletivo simplificado, verificadas a qualquer tempo;

d) Pela inobservância de quaisquer de suas cláusulas, condições
e requisitos;

e) Pela extinção da causa transitória que lhe deu ensejo;

f) Pela superveniência de fatos ou adição de normas legais ou
regulamentares, de ordem superior, que o tornem imaterialmente
inexequível;

g) Quando o CONTRATADO incorre em falta disciplinar,
independentemente de procedimento administrativo;

10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

10.1. Será designada pelo Secretário Estadual de Administra-
ção Penitenciária uma Comissão Coordenadora encarregada de examinar
as proposições técnicas e realizar o processo seletivo.

10.2. É vedada a participação, neste Processo Seletivo, de pa-
rentes consanguíneos ou afins até o segundo grau de membros da
Comissão Coordenadora do Processo Seletivo.

10.3. O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da publicação do resultado final, podendo ser prorrogado
a critério da administração por igual período.

10.3.1 A retificação, a qualquer tempo, do Resultado Final, não
acarretará em nova contagem de validade do processo seletivo.

10.4. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das
instruções contidas neste Edital.

10.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanha-
mento de todas as fases do certame, que será feito mediante divulgação
no site da SEAP.

10.6. Todos os atos decorrentes deste Processo Seletivo serão
publicados no site da SEAP.

10.7. A inexatidão, a falsidade de declaração e as irregularidades
da documentação, verificadas a qualquer tempo, em especial por oca-
sião da contratação, acarretará a nulidade da inscrição com todas as
suas consequências, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível ou criminal.

10.8. O não comparecimento do candidato dentro do prazo
previsto no edital e após convocado para a celebração do contrato de
prestação de serviços implicará na sua exclusão do processo seletivo,
salvo nos casos de impedimento legal, justificado pelo candidato, que
será analisado pela Comissão Coordenadora.

10.9. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualiza-
ções ou retificações, enquanto não consumada a providência ou evento
que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital
ou Aviso a ser publicado no site da SEAP.

10.10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de
Estado de Administração Penitenciária, observados os princípios e
normas que regem a Administração Pública.

10.11. O candidato ficará responsável por todas as despesas
decorrentes da realização das etapas deste processo seletivo.

São Luís/MA, 20 de novembro de 2017

MURILO ANDRADE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

ANEXO: I

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO TÉCNICO

PENITENCIÁRIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e
individualizada aos pacientes presos, sob supervisão do enfermeiro;

Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças
transmissíveis em geral, em programas de vigilância epidemiológica e
no controle sistemático da infecção;

Auxiliar em atividades de orientação relativas a higiene, ali-
mentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em
tratamento de saúde;

Verificar os sinais vitais e as condições gerais de presos, segun-
do prescrição médica e de enfermagem;

Cumprir prescrições de assistência médica;
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência;
Executar outras atividades correlatas;
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ANEXO: II

Critérios de Pontuação - Análise Curricular

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO
PENITENCIÁRIO EM ENFERMAGEM PARA A UNIDADE

PRISIONAL DA CIDADE DE PORTO FRANCO/MA.

Cargo: Técnico Penitenciário em Enfermagem
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA PONTUAÇÃO  

1. Tempo de serviço prestado no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na área de conhecimento/ 
atuação/especialidade para a qual concorre, em órgãos 
ou entidades da Administração Pública Direta ou 
Indireta Municipal, Estadual, Federal ou em empresa 
privada, comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração 
e/ou cópia da Carteira de Trabalho (registro do(s) 
contrato(s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais).  
*Não serão pontuadas experiências profissionais em 
atividade prisional já pontuado no item 2 (dois), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem como,
participação em quotas de empresa. 
*É vedada, para efeito de comprovação de tempo de 
serviço. A contagem de atividade anterior à obtenção 
do grau de técnico em enfermagem 

Sem 
experiência = 0 
pontos 
Até 12 meses = 
1,0 ponto 
De 13 a 24 
meses = 2,0 
pontos 
De 25 a 36 
meses = 3,0 
pontos 
 

2. Possuir experiência de trabalho em atividade 
prisional comprovada por meio de Declaração do 
empregador, em papel timbrado, com carimbo, data e 
assinatura do responsável pela emissão da declaração, 
e/ou cópia de Carteira de Trabalho (registro do (s) 
contrato (s) de trabalho e páginas de identificação do 
candidato na respectiva carteira de trabalho, foto e 
dados pessoais). 
*Não serão pontuadas experiências profissionais na 
área de atuação já pontuado no item 1 (um), em 
estágios, atividades informais, voluntariados bem como,
participação em quotas de empresa. 

Sem 
experiência= 0 
pontos 
Até 12 meses= 
2,0 pontos 
De 13 a 24 
meses= 3,0 
pontos 
De 25 a 36 
meses= 4,0 
pontos 

TÍTULOS/CURSOS NA ÁREA PONTUAÇÃO 
3. Ser portador de certificado de 
conclusão de cursos na área para a qual 
concorre ou na área prisional. 
O curso complementar somente será 
pontuado uma única vez; 
O certificado apresentado deverá conter 
carga horária de, no mínimo, 30 (trinta) 
horas e não poderá haver acúmulo de 
certificados. Não serão aceitos 
certificados de cursos realizados online 

 
Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 2,0 
 

 

4. Ser portador de certificado de 
participação em cursos de informática 
em software ou hardware/digitação (a 
pontuação será apenas um certificado, 
desde que contenha carga horária 
mínima de 30 horas, ou em mais de um 
certificado cuja a somatória atinja no 
mínimo 30 horas). 

Sem certificado = 0 pontos 
Certificado de no mínimo 30 
horas = 1,0 ponto 

ANEXO: III

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO
DO QUADRO RESERVA PARA O CARGO DE TECNICO EM

ENFERMAGEM

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS - 1ª FASE

CIDADE LOCAL HORÁRIO DATA 
 

SÃO LUÍS - 
MA 

 
SEAP- 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
14/12/2017 

 
PORTO 

FRANCO-
MA 

 
UNIDADE 

PRISIONAL DE 
PORTO FRANCO 

 

 
08h:00 às 

12h:00  
13h:00 às 

17h:00 

 
14/12/2017 
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PODER EXECUTIVO

1 – As assinaturas do D.O. poderão ser feitas diretamente na Unidade de Gestão do Diário Oficial ou
             solicitadas por telefone ou correio, e valem a partir de sua efetivação.

2 – Os suplementos, não estão incluídos nas assinaturas. O  envio destes é opcional e está condicionado ao
pagamento de 10% sobre o valor da assinatura.
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Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial, observe
 atentamente as instruções abaixo:

a) Edição dos textos enviados a Unidade de Gestão do Diário Oficial em CD ou Pen Drive;
b) Medida da Página - 17cm de Largura e 25 cm de Altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows - Versão 6,0 ou Superior;
d) Tipo da fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra:  9;
f) Entrelinhas automático;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadros sem linhas de grade ou molduras;
i) Gravar no CD ou Pen Drive sem compactar, sem vírus de computador;
j) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até

30 dias após a circulação do Diário Oficial;
k) Se o erro for proveniente de falha de impressão, a matéria será  republicada sem

ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do CD ou Pen Drive, o ônus da retifi-
cação ficará a cargo do cliente;

l) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas;
m) Utilize tantos CDs ou Pen Drives quanto seu texto exigir;
n) Entrega de originais, 48 horas antes da data solicitada para Publicação.

Informações pelo telefone (98) 3222-5624

CASA CIVIL
Unidade de Gestão do Diário Oficial

Av. Senador Vitorino Freire, 1969 - Areinha – Fone: 3222-5624
CEP.: 65.030-015 – São Luís - Maranhão

E-mail: atendimento.diariooficial@gmail.com   –  Site: www.diariooficial.ma.gov.br

  FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA                                      MARCELO TAVARES SILVA
                                        Governador                                       Secretário-Chefe da Casa Civil

TEREZA RAQUEL BRITO BEZERRA FIALHO
Diretora Geral do Diário Oficial

������������#��������

VALOR DO EXEMPLAR

Exemplar do dia......................... R$  0,80

Após 30 dias de circ. ................ R$   1,20

Por exerc. decorrido ............... R$   1,50

PUBLICAÇÕES
Valor centímetro x coluna (1cm x 8,5cm)

Terceiros ....................................  R$  7,00
Executivo ....................................  R$  7,00

Judiciário ....................................  R$  7,00


