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EDITAL SEPLAG/SEDS N. º 03/2012 - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA 
CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO DO QUADRO DE PESSOAL SECRETARIA 

DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL, publicado em 31 de agosto de 2012. 
 

O Secretário de Estado de Defesa Social, no uso de suas atribuições, e considerando o Edital 
supramencionado, torna público: 
 
1 - O resultado relativo ao deferimento e indeferimento dos recursos interpostos contra o 
resultado da quinta etapa - Exames Médicos estará disponível na data de 18/03/2014, após as 

16 horas, para consulta pelo candidato no endereço eletrônico www.ibfc.org.br. 
 
2 - O resultado relativo à quinta etapa do concurso público em referência, separado por Região 
Integrada de Segurança Pública – RISP – e por Gênero, estará disponível na data de 
18/03/2014, após as 16 horas, para consulta no endereço eletrônico www.ibfc.org.br. 
 
3 - Para a realização da sexta etapa – Curso de Formação Técnico Profissional (CFTP), de 
responsabilidade da Secretaria de Estado de Defesa Social: 
3.1 - Ficam convocados 5500 candidatos aprovados e aptos nas etapas anteriores, de acordo 
com o item 15.1, classificados por Região Integrada de Segurança Pública/RISP e por gênero, 
conforme Anexo I do Edital de abertura, observados os itens 10.2 e 10.3, conforme lista 
nominal a ser divulgada no endereço eletrônico www.ibfc.org.br na data de 18/03/2014, após 

as 16 horas. 
3.2 - Dentre os candidatos convocados, existem alguns na situação sob condição, que deverão 
se apresentar para complementação de exames, em data e horário que estará disponível para 
consulta em 18/03/2014, após as 16 horas, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br.  
3.3 - Os demais candidatos não convocados para a realização da sexta etapa ficam eliminados 
do concurso para todos os efeitos. 
 
4 - Os candidatos convocados para a sexta etapa deverão comparecer às 07:00 horas do dia 20 
de março de 2014, quinta-feira, conforme distribuição das turmas a ser divulgada no site do 
IBFC, nos endereços já disponibilizados, trajando uniforme conforme prevê o Art 4º do 
Regulamento do CFTP e portando documento de identidade em perfeitas condições, de forma 
a permitir a sua identificação. 
 
5 - Os candidatos “sob condição”, convocados para o curso de formação, deverão se 
apresentar normalmente para seu início na data e local designada no edital de convocação. 
Todavia para que estes candidatos continuem a participar da 6ª sexta etapa do concurso, 
nominada Curso de Formação Técnico Profissional, fica condicionada a sua aprovação na 
quinta etapa, conforme previsto no edital de abertura 03/2012. Assim sendo o candidato que 
não comparecer para apresentar os exames complementares na data prevista ou aqueles que 
mesmo após a apresentação dos exames, sejam considerados inaptos, serão desligados do 
curso de formação e estarão automaticamente desclassificados do concurso. 
 

17/03/2014 


