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Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Assunto: Informações sobre concursos realizados

Ao Excelentíssimo Senhor

Doutor ANTÔNIO CARLOS RIZEQUE MALUFE

DD. Secretário - Chefe Interino da Casa Civil

 

Senhor Secretário-Chefe,

Ao tempo em que o cumprimento cordialmente, refiro-me aos termos da Indicação nº 083,
de 2020, elaborada pela nobre Deputada Adriana Borgo, encaminhado à Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo, conforme segue.

Por meio do Edital CCP nº 008/2018, publicado em 10.01.2018, foi aberto concurso público
para provimento de 416 (quatrocentos e dezesseis) vagas, sendo 23 (vinte e três) de Agente
Técnico de Assistência à Saúde (Psicólogo), 22 (vinte e duas) de Agente Técnico de
Assistência à Saúde (Assistente Social), 5 (cinco) de Agente Técnico de Assistência à Saúde
(Terapeuta Ocupacional), 25 (vinte e cinco) de Analista Administrativo, 5 (cinco) de
Analista Sociocultural (Pedagogo), 265 (duzentas e sessenta e cinco) de Oficial
Administrativo, 51 (cinquenta e uma) de Técnico de Enfermagem, 12 (doze) de Enfermeiro
e 08 (oito) de Cirurgião Dentista.

As listas de classificação final foram divulgadas por meio do Edital CCP nº 124/2018,
publicado em 04.07.2018, e o concurso foi homologado por Despacho nº 5, publicado em
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06.07.2018, com prazo de vigência até 06.07.2020, podendo ser prorrogado por mais 2 anos
à critério da Administração.

Quanto ao item segundo, informo que conforme Edital CCP nº 020/2019, publicado em
29/03/2019, o concurso de AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I
(sexo feminino), regido pelo Edital de Abertura de Inscrições CCP nº 001/2013, foi
encerrado após os 4 (quatro) anos de vigência.

O período de vigência do Concurso Público não gera para a Secretaria da Administração
Penitenciária a obrigatoriedade de aproveitar todos os candidatos aprovados.

A aprovação gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito à preferência na
nomeação, dependendo da classificação obtida.

Ressalta-se, que é obedecido o regime jurídico estatutário para a nomeação dos servidores
aprovados em concurso público, conforme Lei nº 10.261, de 28.10.1968 - Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Assim, não se faz possível aproveitar
candidatos remanescentes de concursos expirados.

No tocante a resposta do item terceiro, vale destacar que devido às atuais condições
financeiras e orçamentárias do Estado bem como as restrições contidas na Lei Federal nº
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), não há previsão para que as nomeações sejam
propostas. Com relação a Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, por meio do Edital
CCP nº 154/2014, publicado em 14/11/2014, foi aberto concurso público para provimento
de 1.593 (hum mil, quinhentos e noventa e três) cargos tendo sido habilitados e classificados
4162 candidatos, conforme se observa do Edital CCP nº 167/2018, publicado em
24/11/2018. Referido concurso foi homologado em 15.12.2018 e está vigente até 15.12.2020,
podendo ser prorrogado por mais 2 anos à critério da Administração.

Acerca do item quatro, informo que será de competência da Administração Penitenciária,
por meio de concursos vigentes de Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP), a
manutenção dos serviços de vigilância e segurança externa, consistente na ocupação das
guaritas e muralhas da unidade prisional, mesmo nas empresas privadas.

Por meio do Edital CCP nº 121/2014, publicado em 06/09/2014, foi aberto concurso público
para provimento de 1.140 (hum mil, cento e quarenta) cargos de Agente de Segurança
Penitenciária de Classe I (Masculino), homologado em 21/01/2017, com prazo de vigência
prorrogado até 21/01/2021. De acordo com a lista de classificação final divulgada por meio
do Edital CCP nº 002/2017, publicado em 06/01/2017, foram habilitados e classificados
3.993 candidatos e até a presente data, foram nomeados candidatos classificados até a
2.879ª posição.

Acrescenta-se que devido às atuais condições financeiras e orçamentárias do Estado bem
como as restrições contidas na Lei Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
não há previsão para nomeações, todavia, os candidatos habilitados devem aguardar
dentro do prazo de vigência do concurso, acompanhando pelo site da Imprensa Oficial,
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Seção II, Atos do Governador.

Os concursos regidos pelos Editais CCP nºs 057 e 058/2017 - AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIARIA, para o sexo feminino e masculino, respectivamente, estão na 4ª
(quarta) e última fase. Relativo ao item quinto, serão supridas conforme disponibilidades
orçamentárias e a critério da Administração Penitenciária.

Sendo estas as considerações apresentadas no momento, valho-me da oportunidade para
reiterar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

São Paulo, 14 de abril de 2020.

 

Nivaldo Cesar Restivo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
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