
 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL SEPLAG/SEDS Nº. 03/2012, de 30 de agosto de 2012 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

 

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, a Secretaria de Estado de Defesa Social – SEDS, e 

o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, no uso de suas atribuições, considerando o Edital 

supramencionado, CONVOCA os candidatos considerados APTOS na 3ª Etapa – Exame Psicológico, para a 4ª 

Etapa - Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, de caráter eliminatório, quando os candidatos 

deverão entregar os documentos relacionados no item 13.5 do Edital supracitado e preencher o Boletim de 

Investigação Social (BIS), conforme escala disponibilizada no site www.ibfc.org.br, a ser consultada através do 

número de inscrição e/ou CPF. 

 

1. DATA _________________________________________________________________________ 

Data: 22/06/2013 e 23/06/2013 

Horário de Abertura dos Portões: 08h00min 

Horário de Fechamento dos Portões: 17h00min 

 

2. LOCAL _____________________________________________________________________ 

2.1 ESTADUAL CENTRAL – Escola Estadual Governador Milton Campos  
R. Fernandes Tourinho, 1020 - Lourdes  Belo Horizonte - MG, 30112-000 
 
2.2. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 4ª Etapa com antecedência mínima 
de 30 (trinta) minutos. 
 
3. IDENTIFICAÇÃO_____________________________________________________________ 

3.1. Somente será admitido para realizar a prova o candidato que estiver munido de documento original de 
identidade. 
 
3.2. O documento deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a sua identificação. 

 

4. ENTREGA DE DOCUMENTOS_________________________________________________________________ 

4.1 A entrega de documentos será realizada nos dias 22 e 23/06/13 (sábado e domingo), conforme escala 

disponibilizada no site www.ibfc.org.br. 

 

 4.1.1 A entrega de documentos poderá se estender até o dia 12/07/13 – sexta-feira, exclusivamente para a 

eliminação de pendências. Tais pendências deverão ser sanadas no período de 24/06/13 a 12/07/13, de 

segunda a sexta-feira, de 09 às 12hs e de 14 às 17hs, na Cidade Administrativa - Presidente Tancredo Neves-  

situada na Rodovia Prefeito Américo Gianetti (MG-010), s/nr, bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, no Prédio 

Minas, 4º andar, sala 04.  

 

4.2. Durante a entrega de documentos, não será permitido ao candidato portar armas, usar boné, gorro, 

chapéu e óculos de sol. 

 



4.3 Será permitido o uso de aparelho celular para confirmação de dados, devidamente acompanhado do 

entrevistador ou seu auxiliar, desde que não atrapalhe os demais candidatos. 

 

4.4 Para o preenchimento do Boletim de Investigação Social – BIS – os candidatos deverão trazer uma 

fotografia 3 x 4 atualizada, caneta azul ou preta, devendo estar em condições de fornecer informações. Para 

isso, será permitido uso de anotações julgadas necessárias, tais como: endereço residencial completo dos 

últimos cinco anos; telefones para contato; tempo de residência atual e anteriores; nome, telefone e endereço 

da unidade de ensino onde concluiu ou está cursando ensino médio; dados da empresa onde trabalha ou 

trabalhou nos últimos cinco anos (nome, telefone, endereço, chefia imediata, etc.), nome, endereço e telefone 

de pessoas que possam dar referências pessoais; dentre outras. 

 

4.5 É importante ainda que o candidato releia atentamente o Edital e não deixe para juntar a documentação 

listada no item 13.5, na última hora. 

 

4.6 Ao preencher o BIS, é importante que o candidato não falte com a verdade e nem seja omisso. Caso 

contrário implicará sua eliminação. 

 

4.7 Documentos apresentados através de cópia deverão ser acompanhados do original. 

 

4.8 A entrada do candidato no local destinado à realização da 4ª etapa - Comprovação de Idoneidade e 

Conduta Ilibada - do concurso deverá obedecer à escala disponibilizada no site do IBFC. Por isso, não será 

permitida a entrada de candidatos não escalados para a data e horários especificados. 

 

4.9 Não será permitida a entrada de acompanhantes e pessoas estranhas ao local de realização da 4ª etapa. 

 

 

Belo Horizonte, 14 de junho de 2013. 
 
 

RENATA MARIA PAES DE VILHENA 
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão 

 
 

RÔMULO DE CARVALHO FERRAZ 
Secretário de Estado de Defesa Social 

 

 


