
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ana Paula Valladão Ferreira 
Bruno Carlos da Silva Porto 

João Eduardo Chaves de Paula 
Rodrigo Franklin Marques Silva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE ACERCA DO PROCESSO DE 
INGRESSO DE PROFISSIONAIS NA 

CARREIRA DE AGENTE DE 
SEGURANÇA PENITENCIÁRIO NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 



1 
 

 

Painel 04/ 03 
Instrumentos de Gestão de Pessoas em Setores Específicos de Políticas 
Públicas: Educação e Segurança Pública 

 
ANÁLISE ACERCA DO PROCESSO DE INGRESSO DE 

PROFISSIONAIS NA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 
 

Ana Paula Valladão Ferreira (SEPLAG/MG)1 ana.valladao@planejamento.mg.gov.br 
Bruno Carlos da Silva Porto (SEPLAG/MG)2 bruno.porto@planejamento.mg.gov.br 

João Eduardo Chaves de Paula (SEPLAG/MG)3 joao.paula@planejamento.mg.gov.br 
Rodrigo Franklin Marques Silva (SEPLAG/MG)4 rodrigo.marques@planejamento.mg.gov.br 

 

Resumo 

Para fazer frente às necessidades de ampliação da força de trabalho alocada na operação das 
unidades prisionais do Estado de Minas Gerais, o Poder Executivo lançou mão da contratação 
temporária de profissionais visando ampliar de forma rápida sua capacidade para a realização de 
atividades consideradas essenciais do ponto de vista da segurança pública. Para a substituição 
dos profissionais contratados, conforme previsão legal vigente, foram realizados concursos 
públicos para provimento de cargos efetivos na carreira de Agente de Segurança Penitenciário. 
Diante desse cenário, o presente trabalho objetiva analisar o ingresso desses novos profissionais 
no serviço público, bem como suas repercussões, financeiras e gerenciais. A metodologia 
utilizada no desenvolvimento do trabalho foi a de análise qualitativa, por meio de estudo de 
caso dos últimos concursos públicos, para a carreira citada, bem como revisão bibliográfica e 
documental a fim de subsidiá-lo teórica e empiricamente. Conclui-se que o provimento 
expressivo de cargos públicos simultaneamente envolve riscos do ponto de vista da gestão do 
conhecimento organizacional, critérios frágeis de seleção, e impactos financeiros e 
previdenciários. 

 
Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Recrutamento e Seleção; Governo do Estado de 
Minas Gerais, Contratação Temporária. 
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1 Introdução 

 
A ampliação da estrutura dos estabelecimentos prisionais, seja por meio da 

ampliação das unidades existentes, bem como pela construção de novas unidades é uma 
das diversas iniciativas e investimentos governamentais empreendidos nas últimas 
décadas na área da segurança pública no Estado de Minas Gerais. 

Em Minas Gerais, a partir de 2003, foi iniciado o processo de transferência das 
unidades prisionais ora sob a gestão da Polícia Civil, para a responsabilidade da recém-
criada Secretaria de Estado de Defesa Social. Esse processo gradual de transferência dos 
estabelecimentos penais, bem como a construção de novas unidades, ocorreu em um 
contexto onde o entendimento de que as atividades de segurança a serem executadas 
relacionadas ao cumprimento das sanções penais deveria ser realizado por profissionais 
de uma carreira específica, para que as Polícias Civil e Militar pudessem se concentrar 
nas funções que lhes são características. 

Em um primeiro momento o Governo do Estado de Minas Gerais lançou mão de 
dispositivos legais então vigentes para a contratação temporária, sob o argumento da 
premente necessidade de manter em funcionamento os estabelecimentos prisionais, que 
são parte importante da política de segurança pública. 

Verificou-se que ao longo dos anos o Estado de Minas Gerais manteve sua 
estratégia de ampliação da mão-de-obra na operação das unidades prisionais por meio 
de realização de contratações temporárias, fazendo com que no ano de 2014 a proporção 
de contratados, dentre os profissionais atuando nas funções de Agente de Segurança 
Penitenciário, representassem 80,45% do contingente. 

A partir de 2007 os esforços para o provimento desses cargos públicos de 
maneira efetiva por meio de seleção em concurso público, conforme preconizado pela 
Constituição, resultou no lançamento de três certames com um quantitativo significativo 
de vagas oferecidas. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar os três últimos 
certames para a carreira de Agente de Segurança Penitenciário sob o aspecto do 
recrutamento e seleção e verificar se esses concursos públicos cumpriram o objetivo de 
promover o ingresso de servidores com vínculo efetivo para a referida carreira. 
Pretende-se, também, traçar um comparativo entre o processo seletivo simplificado e a 
seleção por meio de concurso público. 

Para a consecução do trabalho, optou-se pela pesquisa de natureza qualitativa 
com base em um estudo de caso único e descritivo, tendo como unidade de análise a 
Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP), originada do 
desmembramento da antiga Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS). No que se 
refere aos procedimentos adotados para a coleta de dados, utilizou-se de pesquisa 
bibliográfica, pesquisa documental e observação participante. 

Para melhor visualização, este trabalho está divido em sete seções: a primeira 
contém esta introdução, indicativo do conteúdo que será abordado posteriormente; a 
segunda seção trata da concepção teórico-conceitual do ingresso de pessoal no setor 
público; a terceira seção destina-se a tratar do recrutamento e seleção, objeto principal 
de estudo deste trabalho; a quarta seção trata sobre a gestão do conhecimento. Na quinta 
seção há a descrição da carreira de Agente de Segurança Penitenciário em Minas Gerais, 
bem como sua evolução ao longo dos últimos anos, já a sexta seção trata das iniciativas 
para transmitir o conhecimento no sistema prisional mineiro. Por fim, a sétima seção 
apresenta as considerações finais. 
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2 Ingresso no setor público 

 

2.1 Formas de ingresso 

 
A força de trabalho na Administração Pública é composta, em geral, por 

profissionais exercendo cargos de provimento efetivo, cargos de provimento em 
comissão, empregos públicos, contratações por tempo determinado e prestação 
terceirizada de serviços. 

Cargos em provimento efetivo são aqueles que se revestem de caráter de 
permanência e que proporcionam segurança a seus titulares após os mesmos adquirirem 
estabilidade (CARVALHO FILHO, 2005). As atribuições gerais dos cargos de 
provimento efetivo são instituídas por lei, podendo haver regulamentação de atribuições 
específicas por decreto. Quanto à forma de ingresso, a Constituição da República 
Federativa do Brasil em seu artigo 37, inciso II, determina que o ingresso nos cargos de 
provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos. 

Os cargos de provimento em comissão, também conhecidos como cargos 
comissionados, segundo Carvalho Filho (2005), são de ocupação transitória e destinam-
se à chefia, direção e assessoramento. Seus titulares são nomeados em função da relação 
de confiança que existe entre eles e a autoridade nomeante e a natureza desses cargos 
impede que seus titulares adquiram estabilidade.  

As contratações temporárias são aquelas realizadas para atendimento de 
necessidade temporária de excepcional interesse público e estão previstas no artigo 37, 
inciso IX na Carta Magna.  

Conforme leciona Di Pietro (2006), esse tipo de vínculo não exige aprovação em 
concurso público, pois às vezes a própria urgência da contratação é incompatível com a 
demora do procedimento. São situações excepcionais nas quais o interesse público 
exige medidas céleres da administração. Longo (2007) afirma que a contratação 
temporária é utilizada como recurso para enfrentar picos de excessos de trabalho, 
sobrecargas sazonais, necessidades acidentais de trabalho e campanhas ou projetos de 
duração limitada. 

No Estado de Minas Gerais, as possibilidades para contratação por prazo 
determinado e os prazos de vigência para esses contratos são regulamentados pela Lei 
Estadual n. 18.185 de junho de 2009 e pelo Decreto Estadual n. 45.155 de agosto de 
2009. Antes da instituição desta lei era comum a contratação por meio da Lei estadual n. 
10.254/90, que atualmente regula apenas o instituto da designação no Estado de Minas 
Gerais. 

Ainda em relação aos vínculos temporários, cabe mencionar o instituto da 
designação, previsto no artigo 10 da Lei estadual n. 10.254/90. As designações são 
realizadas para exercício de função pública e com objetivo de suprir comprovada 
necessidade de pessoal em casos de substituição, durante o impedimento do titular do 
cargo, e de cargo vago, exclusivamente até seu provimento definitivo, desde que não 
haja candidato aprovado em concurso público para a classe correspondente (CHAVES 
et al., 2012). 

No que se refere aos empregos públicos, o ingresso também depende de 
aprovação em concurso, conforme exige a Constituição Federal (art. 37, inciso II). A 
diferença entre os titulares de emprego público e os titulares de cargo público está 
relacionada ao vínculo que os liga ao Estado. O ocupante de emprego público tem um 
vínculo contratual, sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
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enquanto o ocupante de cargo público tem vínculo estatutário, regido pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos (DI PIETRO apud CHAVES et al., 2012). 

Por último, há ainda os prestadores de serviços terceirizados, que suprem as 
necessidades de profissionais para execução de atividades específicas que não integram 
o rol de atribuições desempenhadas por titulares de cargos efetivos, comissionados, 
empregados públicos ou contratados temporariamente. Esses profissionais pertencem a 
instituições contratadas por meio de procedimento licitatório para desempenho de 
atividades ou projetos previamente definidos. A relação de emprego se faz entre o 
funcionário e a empresa prestadora de serviços, e não diretamente com o Estado 
(CHAVES et al., 2012). 

 

2.2 Concurso público 

 
A regra de ingresso para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos 

para a composição do aparelho administrativo estatal é o concurso público. Esses cargos 
são criados por leis específicas, que instituem os requisitos de ingresso, a remuneração e 
as regras para o desenvolvimento nas carreiras. A exigência de realização de concurso 
tem como objetivo garantir condições de igualdade relativa para o acesso aos cargos 
públicos, definir um processo de escolha de candidatos mais aptos a essa investidura e 
conferir certo grau de estabilidade e continuidade às ações do Poder Público (BERGUE, 
2010). 

O concurso público, na exigência constitucional de prévia aprovação em 
processo seletivo de amplo acesso, em que os interessados são avaliados a partir de 
critérios objetivos de mérito, tem a função de garantir igualdade dos cidadãos nas 
oportunidades de ingresso nos cargos públicos efetivos e empregos públicos, ficando 
excluídos através deste sistema, apadrinhamentos e favorecimentos pessoais 
(CARVALHO, 2010). 

A igualdade deve funcionar como uma moldura para a gestão dos concursos, 
pois a qualidade da seleção dos servidores está diretamente ligada a garantia de que as 
pessoas serão avaliadas exclusivamente pelas suas realizações. Barbosa (2013, p. 80) 
afirma que “[...] nenhum outro critério como, por exemplo, poder econômico, status, 
relações familiares e pessoais podem influenciar esta avaliação”. 

O concurso público se apresenta como uma disputa aberta aos interessados que 
preencham as condições mínimas ao exercício da função estatal. Nessa competição, o 
objetivo é afastar pessoas despreparadas e admitir a integração daqueles profissionais 
que demonstram melhores condições para exercer as atividades do cargo em questão. 
Para tanto, o Estado avalia o conhecimento dos candidatos e suas aptidões, de modo a 
selecionar aqueles que podem melhor exercer as competências públicas (CARVALHO, 
2010). 

No âmbito do Poder Executivo de Minas Gerais, a realização de concursos 
públicos está prevista no artigo 21 da Constituição Estadual e é regulamentada pelo 
Decreto Estadual nº 42.899/2002. A gestão desses concursos da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional é realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão e tem suas diretrizes traçadas pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas. 

Sobre a estabilidade, Longo (2007, p. 72) afirma que a mesma “[...] protege, em 
maior ou menor grau, o funcionário público da demissão arbitrária, como mecanismo de 
garantia para a manutenção de um comportamento independente e profissional”. É 
sabido que na Administração Pública existe forte influência das questões políticas, 
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dessa forma, a autonomia gerada pela garantia de estabilidade se torna muito importante 
para o bom funcionamento do serviço público.  

 
Porém, o instituto da estabilidade ainda recebe muitos ataques por parte de uma 

parcela da população. Esses ataques, segundo Bergue (2010), assentam-se 
fundamentalmente na crença de que o servidor público, quando adquire esse direito, 
passa a ter uma postura mais relaxada, reduzindo seu ritmo de trabalho, acreditando 
estar fora de alcance a possibilidade de perda do cargo. 

 

2.3 Processo Seletivo Simplificado 

 
A doutrina e a jurisprudência entendem que as contratações temporárias devem 

ser realizadas por meio de processo seletivo simplificado baseado em critérios 
objetivos, visando assegurar a prevalência dos princípios constitucionais que regem a 
administração pública. 

O processo seletivo simplificado deve ser aberto por meio edital ou instrumento 
similar em que estarão dispostos os critérios para a seleção, detalhamento das atividades 
que serão desempenhadas pelos profissionais contratados, prazos do certame, 
qualificação profissional exigida, local de exercício, carga horária, remuneração, prazo 
de validade do processo seletivo simplificado, prazo da contratação por tempo 
determinado, dentre outros. 

No caso específico dos contratos por tempo determinado realizados na área de 
segurança pública no Estado de Minas Gerais, de acordo com o Inciso IV do Artigo 4º 
da Lei Estadual n. 18.185 de junho de 2009, os vínculos devem observar o prazo de 
validade máximo de 03 anos: 

 
Art. 4º As contratações de que trata esta Lei serão feitas com a 
observância dos seguintes prazos máximos: 
(...) 
IV - três anos, no caso do inciso V do caput do art. 2º, nas áreas de 
saúde, segurança pública, defesa social, vigilância e meio ambiente. 

 
Em relação ao período de prorrogação da vigência dos contratos a mesma lei no 

§ 1º ,do Artigo 4º, em seu inciso III, dispõe que na área de segurança pública o contrato 
por tempo determinado pode ser prorrogado por até 05 anos: 

§ 1º É admitida a prorrogação dos contratos: 
(...) 
III – no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano na área 
de educação, por até cinco anos na área de defesa social e por até 
três anos nas áreas de segurança pública, vigilância, meio ambiente e 
saúde; 

 
A avaliação do processo seletivo simplificado deverá ser realizada por meio de 

provas ou provas e títulos, baseada em critérios objetivos e deverá estar em observância 
às exigências da função a ser desempenhada (MATO GROSSO, 2013). 

Importante destacar que a informação prévia quanto aos critérios utilizados para 
pontuação e desempate dos candidatos, o conteúdo das provas, os prazos para recursos, 
a ordem de convocação e outras informações necessárias para garantir a transparência e 
a impessoalidade do certame são imprescindíveis (MATO GROSSO, 2013). 
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3 Recrutamento e Seleção 

 
O valor do fator humano é cada vez mais destacado nos trabalhos que 

vislumbram o futuro das organizações. Esses trabalhos revelam que grandes objetivos 
de qualquer projeto coletivo, contemplando o crescimento e a perpetuação de uma 
empresa, ou até a competitividade de uma nação, dependem, em boa medida, da correta 
provisão, utilização e desenvolvimento do capital humano (LONGO, 2007). 

Para o cumprimento de suas atribuições constitucionais, das quais a saúde, 
educação e segurança pública figuram como áreas de interesse prioritárias, a 
Administração Pública deve observar diversos parâmetros legais obrigatórios, que 
embora necessários e essenciais para o correto funcionamento do Estado, em muitos dos 
casos limitam a agilidade na execução de processos de gestão que seriam triviais e 
facilitados em organizações privadas. 

Em relação à importância do recrutamento e seleção nas organizações, Mazzon 
(2000) conclui que: 

Muitas organizações não dispendem muita atenção e cuidado no 
processo de recrutamento e seleção de pessoal, tendo depois que 
suportar problemas significantes no futuro da organização, 
problemas estes que serão discutidos mais adiante. Esta desatenção é 
explicada por várias maneiras, uma das mais comuns está baseada 
"na crença de que os recursos humanos são abundantes, sendo 
facilmente repostos ou atraídos (DUTRA, 1990). 

 
Em relação à correta provisão do capital humano, tema central do presente 

estudo, deve se ter atenção especial às etapas de recrutamento e seleção, uma vez que a 
análise do conhecimento dos candidatos, bem como dos seus talentos, experiências e 
formação acadêmica são essenciais para se garantir maiores chances de que o 
desempenho dos futuros servidores em suas atividades seja satisfatório. 

As dificuldades tornam-se ainda maiores se considerarmos a complexidade 
envolvida na área de segurança pública, especificamente no que tange à gestão 
prisional, o que requer a atuação de profissionais bem selecionados, motivados, 
qualificados e alocados nas atividades corretas.  

Considerando que a realidade social brasileira demanda aos operadores da área 
de segurança pública no país uma evolução nos níveis de humanização do atendimento 
aos apenados, como condição essencial para sua ressocialização, eventuais falhas no 
recrutamento e seleção destes profissionais acarretará em problemas de ordem social e 
institucional, o que torna prioritário o debate acerca do aprimoramento dos processos 
atinentes à seleção por meio de concurso público desses profissionais. 

Certamente as mudanças necessárias não estão restritas à seleção de 
profissionais com o perfil adequado para atuação nas unidades prisionais e deve 
perpassar também por mecanismos efetivos de capacitação, acompanhamento sócio 
funcional dentre outros. Porém a melhoria no ingresso desses profissionais é o primeiro 
passo para a elevação nos níveis de entrega de serviços públicos à sociedade. 

 

3.1 Recrutamento 
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O recrutamento pode ser encarado com o uma espécie de convite, ou 
chamamento para que a mão-de-obra disponível no mercado participe de um processo 
de seleção na organização. O processo tem como finalidade a atração de um contingente 
de interessados em ocupar os cargos e funções objetos de processo seletivo, de maneira 
a propiciar a escolha dos candidatos com o perfil técnico e comportamental mais 
adequado aos objetivos organizacionais. 

Conforme Ferreira (1999), o recrutamento consiste em encontrar e atrair um 
número satisfatório de candidatos que possuem as qualidades mínimas exigidas para 
participação em um processo de seleção que tem como objetivo o preenchimento de 
vagas disponíveis na organização. 

Chiavenatto (1995, apud MAZZON, 2000) Classifica o recrutamento em três 
espécies: 

 
 Interno – realizado na própria organização, onde a posição a ser preenchida é 

realizada por meio da realocação de profissionais que já integram o grupo de 
funcionários, nesses casos pode-se lançar mão de promoção, transferência ou 
a combinação dos dois; 

 Externo – processo no qual a organização visa selecionar profissionais que 
não estão atuando em seus quadros, estando estes disponíveis no mercado ou 
atuando em outras organizações; 

 Misto – surge como consequência do recrutamento interno, haja vista que a 
utilização de um profissional que já está na organização gerará a vacância de 
um outro posto de trabalho, o que ensejará a realização de um recrutamento 
externo. 

 
Os estudiosos do campo de Gestão de Pessoas, dentre os quais destaca-se 

Chiavenatto (1995, apud MAZZON, 2000) defendem que o recrutamento interno em 
virtude de sua agilidade e da fácil disponibilidade de informações aos candidatos 
deveria ser a primeira alternativa visando a seleção para os cargos a serem preenchidos 
nas organizações. No entanto, este tipo de recrutamento não se enquadra na realidade do 
Poder Executivo Estadual, uma vez que os concursos públicos e processos seletivos 
simplificados têm em sua base legal a obrigatoriedade de serem abertos e de ampla 
concorrência. 

Em relação ao recrutamento externo, pode-se destacar como vantagens: criação 
de novas ideias e melhoramentos; aumento do nível de conhecimento e habilidades não 
disponíveis na organização atual; e redução dos custos de desenvolvimento de pessoal, 
uma vez que a pessoa contratada do mercado está teoricamente qualificada. 

Como desvantagens desse tipo de recrutamento, tem-se: maior custo e margem 
de erro; elevado tempo de adaptação; e possível inadequação do profissional à cultura e 
hábitos organizacionais. 

 

3.2 Seleção 

 
A seleção acontece após a fase de recrutamento e consiste no processo pelo qual 

uma organização escolhe, entre os candidatos atraídos pelo recrutamento, aqueles que 
apresentaram as características mais desejáveis para os perfis dos cargos 
disponibilizados, de acordo com os critérios de triagem previamente estabelecidos 
(CHIAVENATO, 2010). 
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A abordagem defendida por Mazzon e Trevizan (2000) é que o objetivo do 
processo de seleção é uma análise conclusiva acerca dos “conhecimentos, habilidade, 
atitudes, personalidade e outros fatores que estão ligados à adaptação na organização 
como sexo, porte físico, estatura, endereço, posse de um carro, idade, etc.”. Cumpre 
ressaltar que esta visão não é aplicável ao setor público, uma vez que a definição de 
muitos destes critérios é encarado pela jurisprudência e legislação brasileiras como 
restrição do direito de concorrer a determinado cargo público, o que é vedado pelo texto 
constitucional vigente. 

Mazzon e Trevizan (2000) destacam em sua obra que: 
Muitas organizações diferem em complexidade de seus sistemas de 
seleção. Algumas fazem uma decisão estratégica para selecionar 
rapidamente e sem grandes custos e outras tomam uma decisão de 
escolher a melhor pessoa possível, tendo um elaborado e, algumas 
vezes, custoso sistema de seleção. Portanto, o processo de seleção 
deve ser um critério personalizado de trabalho, variando de empresa 
para empresa. 

 
Assim como exposto por Santos, et al (2003), um programa de seleção de 

pessoal, em geral, envolve os seguintes passos: 
 
1) Análise do cargo; 
2) Identificação das dimensões de desempenho do cargo;  
3) Identificação do conhecimento e habilidades necessárias para o cargo; 
4) Desenvolvimento/seleção/validação de instrumentos medidas para acessar o 

conhecimento e habilidades do candidato; 
5) Uso de tais instrumentos de medida no processo de seleção de candidatos. 
6) Neste processo, busca-se identificar, entre os candidatos recrutados, o(s) que 

melhor se enquadra(m) no perfil exigido para determinado cargo, e 
consequentemente, o preenchimento adequado do mesmo. 

 
Segundo Codo (1984, apud SANTOS, et al, 2003) a seleção de pessoal tem sido 

orientada pelo pressuposto fundamental de "combinar os indivíduos com as ocupações 
com as quais se habilita" (p. 196) e para cumprir com esta tarefa é necessário que haja 
uma predeterminação de funções, devendo a seleção detectar habilidades e/ou 
características que possam prever o grau de adaptação do indivíduo à tarefa, vigorando, 
portanto, o princípio de "escolher o homem certo para o lugar certo". 

A prática comum em classificar candidatos para determinadas funções é 
favorecida por técnicas que valorizam causas internas como determinantes do 
comportamento. Portanto, não se consideram as condições ambientais necessárias para 
que os comportamentos esperados ocorram numa situação específica de teste, sendo 
rotulados de acordo com categorias abstratas de comportamentos "desejáveis" como 
motivação, liderança, iniciativa, criatividade, etc.; ou "indesejáveis", como 
desmotivação e rigidez, por exemplo. Além disso, esta prática de classificação pode 
contribuir para que os candidatos que não foram selecionados passem a crer que o 
desemprego é decorrência de deficiências em sua história de vida pessoal, quando na 
verdade também podem estar envolvidas variáveis do atual mercado de trabalho, como 
por exemplo, as relações de produção e divisão do produto (BARBARA, 1999 apud 
SANTOS, et al). 
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Fonte: MAZZON, L.; TREVIZAN, M. A. (2000) (Elaboração própria)  

 
 

4 Gestão do Conhecimento 

 
A terminologia Gestão do Conhecimento é dada ao conjunto de tecnologias e 

processos que têm o objetivo de apoiar a criação, a transferência e a aplicação do 
conhecimento nas organizações, bem como organizar de forma estratégica os 
conhecimentos dos colaboradores. 

A Gestão do Conhecimento pode ser definida como "conjunto de estratégias 
para criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento, bem como 

Análise curricular

Corresponde a uma das primeiras fases do processo de seleção, e visa fazer uma pré-

seleção dos candidatos, eliminando os que não tenham os pré-requisitos desejados 

pela organização.

Após feita uma pré-seleção, faz se uma análise cuidadosa do currículo de cada 

candidato para que as próximas fases sejam direcionadas sobre os conhecimentos, 

habilidades e atitudes de cada um.

Testes

Os testes são considerados como uma das mais importantes fases deste processo, já 

que eles definem quem serão os poucos candidatos que irão para a fase final da 

seleção, que é a entrevista. Os tipos de testes utilizados podem ser: conhecimentos 

gerais e específicos; de idiomas; grafológicos; testes de habilidades mentais; prova de 

trabalho; teste de honestidade e integridade; e dinâmica de grupo.

Entrevista

É considerada como uma das mais importantes etapas de um processo de seleção, e 

tem como finalidade obter informações pessoais e profissionais, além de esclarecer e 

aprofundar questões contidas nos formulários preenchidos (solicitação de emprego) e 

no currículo. A entrevista constitui-se num momento adequado para verificar as 

experiências nos empregos anteriores, observar o temperamento, o interesse do 

candidato e seus aspectos pessoais relacionados com o cargo a ser preenchido, ou seja, 

comportamento durante a entrevista, higiene pessoal, vestuário, etc.

Segundo DESSLER (1998), a entrevista é de longe o procedimento mais amplamente 

usado no processo de seleção, pois o contato pessoal é uma das melhores formas de se 

extrair conclusões da pessoa que irá estar inserida no processo de trabalho da 

organização.

Verificação de 

referências

Nesta etapa, procura-se obter informações profissionais e pessoais, visando comprovar 

a veracidade dos dados fornecidos, e aprofundar o nível de informações referentes ao 

desempenho profissional dos candidatos nos empregos anteriores. Podem ser 

levantadas através de contato telefônico, pessoalmente ou carta de referência.

Além desses procedimentos o candidato selecionado será submetido ao exame físico, 

cuja finalidade é: cumprir a exigência legal; comprovar a sanidade física do candidato 

para o cargo; e comprovar o estado geral de saúde e eventuais doenças ou deficiências 

da pessoa;

O exame físico traz as seguintes vantagens para a empresa: prevenir ausências por 

doença; reduzir possibilidades de acidentes; e obter maiores rendimentos.

PROCESSO DE SELEÇÃO
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estabelecer fluxos que garantam a informação necessária no tempo e formato 
adequados, a fim de auxiliar na geração de ideias, solução de problemas e tomada de 
decisão". (MACHADO NETO, 1998, apud, POMIM, 2002). 

Pode-se dividir o conhecimento em dois tipos distintos, dependendo do quanto 
ele pode ser estruturado e codificado. O conhecimento explícito é articulado na 
linguagem formal - em palavras, símbolos e números - e pode ser armazenado num 
repositório que permite que seja transmitido, formal e facilmente, dentro da 
organização. O conhecimento tácito, difícil de ser articulado na linguagem formal, se 
origina de experiências, percepções e valores individuais, sendo dependente do contexto 
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003; HALDIN-HERRGARD, 2000; LEONARD; 
SENSIPER, 1998; NONAKA; TAKEUCHI, 1997 apud LEMOS; JOIA, 2013). Assim, 
para que se torne uma fonte efetiva de vantagem, é crucial que o conhecimento tácito 
seja transferido dentro da organização. 

Leocádio e Santos (apud DAVENPORT e PRUSAK, 1998) e Bender e Fish 
(2000) estabelecem que a transferência do conhecimento envolve duas ações: a 
transmissão (emissão ou apresentação do conhecimento a um receptor potencial) e a 
absorção, por parte da pessoa ou do grupo. 

De acordo com Schlesinger (apud Euzenat,1996) a memória organizacional é 
um repositório de conhecimentos e do know-how do conjunto de indivíduos que 
trabalham em uma organização, tendo por finalidade preservar o conhecimento, a fim 
de permitir a socialização, o uso, o reuso, a inovação e a transformação do mesmo. Para 
a autora, “a memória possui fundamentos e princípios que são transmitidos 
principalmente por meio de conhecimentos tácitos”, podendo ser parcialmente 
registrados e, portanto, convertidos em procedimentos explícitos, em regras e em 
recomendações resultantes dessa memória. 

 
 

5 A Carreira de Agente de Segurança Penitenciário em Minas Gerais 

 
A evolução da carreira de Agente de Segurança Penitenciário acompanhou a 

evolução do sistema prisional. Ambas foram influenciadas pelas mudanças e 
modernizações realizadas no âmbito da segurança pública mineira, bem como pelas 
alterações dos órgãos responsáveis por custodiar os encarcerados do estado de Minas 
Gerais. 

Dessa forma, para entender a carreira de Agente de Segurança Penitenciário em 
Minas Gerais e a sua evolução, é necessário entender as mudanças que ocorreram no 
sistema prisional mineiro. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma breve evolução do sistema 
prisional de Minas Gerais, bem como da carreira de Agente de Segurança penitenciário 
e, também, apresentar um histórico de contratações e concursos públicos realizados 
desde 2007. 

 

5.1 Sistema Prisional de Minas Gerais 

 
A custódia dos encarcerados de Minas Gerais antes da criação da Secretaria de 

Estado de Defesa Social e da Subsecretaria de Administração Prisional, era 
responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Nesse contexto, a 
custódia desses presos era dividida entre alguns estabelecimentos penais e cadeias 
públicas, administradas pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 
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Na década de 1990, visando conter focos de conflitos em carceragens policiais, 

os governos estaduais começaram a transferir gradativamente a custódia dos presos da 
Polícia Civil para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJDH), o que 
começava a se tornar uma medida governamental prioritária. (SAPORI, 2007 apud 
OLIVEIRA et al, 2015). 

Em julho de 1998, foi publicada a Lei Nº 12.985, de 30/07/1998, que transferiu a 
administração das cadeias e dos presídios da Secretaria de estado de Segurança Pública 
para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. A referida legislação definiu, 
ainda, que todos os presos – provisórios ou condenados – que se encontravam nas 
unidades policiais, deveriam ser transferidos para os estabelecimentos penais da 
estrutura da Secretaria de estado da Justiça. 

Essa ação não foi colocada em prática imediatamente após a publicação da 
mencionada Lei. Apenas em 2003, após a criação da Secretaria de Estado de Defesa 
Social (SEDS) e da Subsecretaria de Administração Prisional (SUAPI) houve o início 
da transferência dos encarcerados sob custódia da Polícia Civil de Minas Gerais, para a 
SEDS. O gráfico 1 abaixo demonstra essa reversão no número de presos nos dois órgãos 
(Oliveira, 2015). 

 

 
Gráfico 1: Evolução da Distribuição da Custódia dos Encarcerados no Estado de Minas Gerais 

Fonte: Oliveira, 2015. Elaboração própria. 

Diante da crescente ampliação do número de internos nos estabelecimentos 
prisionais, fenômeno observado não só em Minas Gerais, mas em todo o país, e da 
necessidade premente de melhoria no atendimento aos encarcerados, a Secretaria de 
Estado de Defesa Social foi dividida em Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
Secretaria de Estado de Administração Prisional. 

Com a assunção dos encarcerados que antes estavam sob custódia da Polícia 
Civil e o crescente aumento do número de encarcerados, houve a necessidade, ainda, do 
aumento de mão de obra especializada para trabalhar nas Unidades Prisionais, 
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principalmente Agentes de Segurança Penitenciário. As próximas sessão irão tratar 
dessa carreira e como se deu sua evolução nos últimos anos. 

 

5.2 Carreira de Agente de Segurança Penitenciário 

 
A atividade hoje executada pelos Agentes de Segurança Penitenciário já foi 

realizada por diferentes classes e carreiras no estado de Minas gerais. Em 1964, com a 
publicação da Lei Estadual Nº 3.214, de 16/10/1964, foi instituída a classe de Guarda de 
Presídio. 

Já em 1993, a Lei Nº 11.118, de 30/06/1993, que criou estabelecimentos 
prisionais na Secretaria de Estado de Justiça dispôs, em seu Artigo 3º, que a classe de 
Guarda de Presídio passaria a denominar-se como Guarda Penitenciário. 

Por fim, a Lei Nº 13.720, de 27/09/2000, alterou a nomenclatura de Guarda 
Penitenciário para Agente de Segurança Penitenciário. A Lei Nº 14.695, de 30/07/2003, 
criou a carreira de Agente de Segurança Penitenciário e definiu que: 

Art. 6º Compete ao Agente de Segurança Penitenciário: 
I - Garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos 
penais; 
II- Exercer atividades de escolta e custódia de sentenciados; 
III - Desempenhar ações de vigilância interna e externa dos 
estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e guaritas que 
compõem suas edificações. (MINAS GERAIS, 2003) 

 
Atualmente, os Agentes de Segurança Penitenciário estão lotados na Secretaria 

de Estado de Administração Prisional e possuem duas formas de ingresso no estado de 
Minas Gerais: concurso público e contratação temporária. O gráfico 2 abaixo mostra a 
evolução do quantitativo de ASPs desde 2008: 
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Gráfico 2 – Evolução do Número de Agentes de Segurança Penitenciário em Minas Gerais - 2008 a 2017 
Fonte: Sistema de Administração de Pessoal de Minas Gerais – SISAP. Elaboração própria. 

 
Percebe-se, ainda, uma grande diferença entre o número de servidores efetivos e 

o número de servidores com contratos temporários. O gráfico 3 a seguir mostra esta 
distribuição: 

 

 
Gráfico 3 – Evolução no quantitativo de ASPs efetivos e contratados em Minas Gerais  

Fonte: Sistema de Administração de Pessoal de Minas Gerais – SISAP. Elaboração própria. 

 
A discriminação e a evolução dos dois tipos de ingresso para a carreira de 

Agente de Segurança Penitenciário estão demonstradas nas próximas sessões. 
 

5.3 As Contratações Temporárias de Agentes de Segurança Penitenciário em 
Minas Gerais 

 
Antes mesmo da publicação da Lei Nº 18.185, de 04/06/2009, já havia a 

designação de Agentes de Segurança Penitenciário por meio da Lei Nº 10.254, de 
20/07/1990. 

Após a publicação da Lei Nº 18.185, houve a transferência de todos os 
designados para contratos temporários, por meio da supracitada lei. O gráfico a seguir 
demonstra a evolução dos contratos temporários de ASPs de 2008 a 2017: 
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Gráfico 04 – Evolução do Número de Contratos Temporários de ASPs em Minas Gerais - 2008 a 2017 

Fonte: Sistema de Administração de Pessoal de Minas Gerais – SISAP. Elaboração própria. 

 
A partir de 2009, os contratos temporários celebrados em Minas Gerais para a 

carreira de Agente de Segurança Penitenciários, são feitos por meio da hipótese contida 
no inciso V, do Artigo 2º, da já mencionada Lei Nº 18.185, qual seja: 

V - Número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade 
dos serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos 
aprovados em concurso público aptos à nomeação, ficando a duração 
dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso 
público subsequente. (MINAS GERAIS, 2009) 

 
Tem-se, dessa forma, que até 2014 o estado lançou mão da possibilidade de 

contratação temporária como forma principal de recrutar mão de obra para a carreira de 
ASP. Essa opção de provimento foi usada pela necessidade de celeridade de 
recrutamento desses servidores, uma vez que a assunção de novas cadeias públicas se 
dava de forma imediata, sem um planejamento que permitisse a publicação de um edita 
para a realização de concurso público e posterior provimento dos cargos efetivos. 

O modo de contratação desses servidores é por meio de Processo Seletivo 
Simplificado, coordenado, atualmente, pela Secretaria de Estado de Administração 
Prisional. Após a realização do processo seletivo, os contratados passam por curso de 
formação por tempo inferior àquele dos servidores efetivos da carreira. 

Visando cumprir o que prega a legislação, o Governo de Minas Gerais, publicou 
editais para abertura de concursos públicos para provimento das vagas da carreira de 
Agente de Segurança Penitenciário, em substituição aos servidores contratados 
temporariamente. 

 

5.4 A Evolução do Quantitativo de Servidores Efetivos da Carreira de Agente de 
Segurança Penitenciário em Minas Gerais 
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Nos últimos dez anos, foram realizados três concursos para a carreira de Agente 

de Segurança Penitenciário, no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social. Eles 
foram feitos com a finalidade de substituir os servidores contratados temporariamente. 

O gráfico abaixo mostra a evolução no quantitativo de servidores efetivos para a 
referida carreira: 

 

 
Gráfico 05 – Evolução do Número de Servidores Efetivos na Carreira de Agente de Segurança 

Penitenciário em Minas Gerais - 2008 a 2017 
Fonte: Sistema de Administração de Pessoal de Minas Gerais. Elaboração própria. 

Percebe-se, a partir da análise do gráfico, três momentos de grande aumento da 
força de trabalho na carreira. De 2009 para 2010, foram nomeados os servidores 
aprovados em Concurso Público com edital publicado em 2007. 

Já de 2014 para 2015, houve a nomeação dos candidatos aprovados em concurso 
público com edital publicado em 2012. Por fim, a partir de 2016 estão sendo nomeados 
os candidatos aprovados no concurso público regido por edital publicado em 2013. 

Os concursos públicos em questão foram regidos pelos seguintes editais: 
 
 SEPLAG /SEDS Nº 02/2007; 
 SEPLAG/SEDS Nº 03/2012; 
 SEPLAG/SEDS Nº 08/2013; 

Em relação ao concurso público regido pelo Edital SEPLAG /SEDS Nº 02/2007 
é necessário destacar que não foi possível levantar todas as informações sobre o 
certame, uma vez que os dados relativos ao concurso não constam mais no Sistema de 
Gestão de Concursos Públicos utilizado no Governo do Estado de Minas Gerais – 
SIGECOP. 

Porém, foi resgatado o edital de abertura do concurso público em questão, onde 
foi possível verificar o quantitativo de 1250 vagas ofertadas no certame para a carreira 
de Agente de Segurança Penitenciário, distribuídas entre 20 regiões administrativas. 

Cumpre esclarecer que o Edital SEPLAG/SEDS Nº 08/2013 foi publicado antes 
mesmo da publicação das nomeações do concurso anterior, uma vez que, mesmo se 
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todos os candidatos aprovados fossem nomeados, ainda assim, existiriam contratos 
temporários a serem substituídos. 

 
Foram levantados, para os concursos públicos regidos pelos editais 

SEPLAG/SEDS Nº 03/2012 e SEPLAG/SEDS Nº 08/2013, o número total de vagas 
previstas em edital (considerando todos os lotes de vagas) para a carreira de Agente de 
Segurança Penitenciário, o número de candidatos classificados, o número total de 
nomeações (incluindo as nomeações judiciais) e a quantidade de cargos providos, 
conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 

 
Tabela 1 – Situação dos provimentos nos últimos concursos públicos da carreira de Agente de Segurança 

Penitenciário no Estado de Minas Gerais – Jun. 2017. 
Fonte: Sistema de Gestão de Concursos Públicos - consulta em: 01/06/20175 

 

 
Tabela 2 – Quadro comparativo de Editais SEDS/SEAP 

 
A partir da análise da tabela 2, percebe-se que no concurso público regido pelo 

Edital SEPLAG/SEDS Nº 03/2102 foram nomeados 69,97% mais candidatos do que as 
vagas previstas inicialmente no edital. No caso do Edital SEPLAG/SEDS Nº 08/2013 
foram nomeados 82,06% mais candidatos do que o previsto no edital de abertura do 
concurso. 

Ao comparar na tabela o número de candidatos classificados com o total de 
nomeações efetuadas tem-se uma situação, em ambos os concursos públicos sob análise, 
em que todos os candidatos classificados dentro do número de vagas disponibilizadas 
nos certames e praticamente todos os candidatos excedentes foram nomeados. 

É pratica comum de governos não abrir um novo edital para provimentos de 
cargos efetivos de uma carreira para qual ainda há concurso vigente e com candidatos 
classificados aptos a nomeação, mesmo com todas as vagas previstas em edital já 
providas. Isso ocorre por diversos motivos, que vão desde a pressão exercida por grupos 
de candidatos excedentes junto aos governos até a busca por maior agilidade nas 
nomeações, visando o provimento célere dos quadros de pessoal do Estado. 

No tocante a essa busca por celeridade no provimento dos cargos efetivos das 
carreiras que compõem a força de trabalho nos órgão e entidades públicos é importante 
lembrar que o concurso público é um procedimento muitas vezes moroso, pois é 
constituído de um conjunto de atos administrativos interligados e realizáveis segundo 
uma cronologia estabelecida previamente (MINAS GERAIS, 2010). Até que se chegue 
à seleção dos candidatos que possam melhor atender ao interesse público e a efetivação 

                                                 
5
 Para o concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEDS Nº 08/2013 estão considerados na tabela as 

nomeações já processadas e as nomeações em andamento 

Concurso Público Vagas Previstas em Edital Candidatos Classificados Total de Nomeações

Edital SEPLAG/SEDS Nº 03/2012 3410 5796 5786

Edital SEPLAG/SEDS Nº 08/2013 3535 6436 6436*

TOTAL 6945 12232 12222

Editais
Inscritos 

Feminino

Vagas 

Feminino
Cand/Vaga

Inscritos 

Masculino

Vagas 

Masculino
Cand/Vaga

Total 

Inscritos

Total 

Vagas

Total

Cand/Vaga

Edital 02/2007        5.476 180 30       16.172 1070 15 21.648   1.250 17

Edital 03/2012 24.217    450 54 59.879      2960 20 84.096   3.410 25

Edital 08/2013 27.523    450 61 68.787      3085 22 96.310   3.535 27

TABELA 02: Quadro Comparativo de Editais SEDS/SEAP 
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do exercício dos profissionais diversas fases devem ser seguidas, dentre as quais se 
apresentam: 

 
 Contratação da executora do certame; 
 Publicação do edital; 
 Abertura das inscrições; 
 Aplicação das provas (Lembrando que o concurso público para Agente de 

Segurança Penitenciário possui diversas etapas); 
 Divulgação de resultados provisórios; 
 Períodos para recursos (que são afetos a todas as etapas do certame); 
 Homologação; 
 Nomeação; e 
 Posse e efetivo exercício 

 
Porém, a agilidade do procedimento não deveria ser o foco da Administração 

pública ao optar pelo prosseguimento, ou não, das nomeações de um concurso público a 
partir do momento em que são realizadas todas as nomeações necessárias para atender o 
número de vagas previamente previsto no edital. 

Não se pode esquecer que as pessoas são, de acordo com Chiavenato (2010), os 
fornecedores de conhecimentos, habilidades e capacidades que possibilitam as tomadas 
de decisões racionais e a gestão dos recursos financeiros, patrimoniais e logísticos das 
organizações com eficiência e eficácia. Portanto, a seleção dos candidatos que 
ingressarão no serviço público não deve ser voltada para o ingresso em massa de 
profissionais, visando somente diminuir o tempo médio de duração de todo o processo 
de recrutamento e seleção, mas sim ter por escopo a seleção dos melhores candidatos 
em relação ao perfil dos cargos efetivos oferecidos. 

ssa percepção está alinhada com as noções de atuação estratégica de gestão de 
pessoas discutidas por Schikmann (2010) quando a autora destaca que as formas de 
admissão de funcionários devem ser baseadas na identificação das competências 
essenciais para a organização. 

 
 

6 Iniciativas de Transferência do Conhecimento no Sistema Prisional de Minas 
Gerais 

 
Tendo em vista a alteração no perfil da força de trabalho do sistema prisional de 

Minas Gerais, (transição de cerca de 40% de sua força de trabalho do regime de contrato 
para o regime efetivo), foram observados os diversos esforços em prol da transição 
segura, da manutenção da continuidade da prestação dos serviços públicos, do 
treinamento e transmissão dos conhecimentos necessários a estes novos servidores. 

Para o recebimento destes, aproximadamente, 7.000 servidores públicos, a 
Secretaria de Administração Prisional dispõe basicamente de duas oportunidades para o 
treinamento e desenvolvimento de seus servidores: Curso de Formação Técnico-
Profissional – CFTP e Treinamento com Arma de Fogo – TCAF. 

O primeiro é uma fase classificatória e eliminatória, correspondente à última 
etapa de seleção. Consiste em ensino e treinamento, com carga horária de 282 
horas/aula, cujo objetivo é o de avaliar e capacitar os candidatos matriculados para o 
exercício das atribuições do cargo de Agente de Segurança Penitenciário, elencadas no 
Art. 6º da Lei 14.695, de 30 de julho de 2003. 
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Já o TCAF tem como objetivo aperfeiçoar o agente na execução correta e segura 

do tiro policial de defesa, bem como aprimorar o domínio técnico de manejo e emprego 
do armamento no serviço prisional. As atividades de escolta, muralha, portaria, que 
demandam a utilização de armamento, são inerentes à função de agente de segurança 
penitenciário. 

Estes dois momentos são características de esforços feitos para a garantia da 
capacitação formal dada pela Academia do Sistema Prisional aos Agentes de Segurança 
Penitenciários, o que pode ser visto como o esforço do Estado na transferência de 
conhecimentos explícitos. Devido ao elevado número de servidores e sua diversa 
distribuição geográfica em Minas Gerais, estes momentos de compartilhamento de 
conhecimento se tornam raros na rotina do sistema prisional. 

Dentro deste esforço de capacitação, principalmente no que se refere à utilização 
de armamento e, tendo em vista a sensibilidade da área de Administração Prisional na 
gestão de mão de obra e da gestão do conhecimento, o Governo empreendeu esforços 
para a garantia da transmissão de conhecimentos através da nomeação em blocos de 
novos servidores e da concomitância momentânea dos contratados e concursados a fim 
de garantir o treinamento dos servidores. 

O imbróglio entre planejamento e execução da admissão dos novos servidores 
teve início na percepção da impossibilidade da manutenção simultânea dos contratos 
temporários e o ingresso, prosseguido da posterior capacitação dos novos servidores. 
Assim, de acordo com a interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal, contida no 
Parecer n.º 15.747/2016, citado pelo Parecer 15.860, de 24 de março de 2017, a SEAP 
fica incumbida de: 

Comprometer-se a coordenar o desligamento dos contratados 
temporários com a investidura dos servidores efetivos nos respectivos 
cargos, de modo que inexista pagamento concomitante de 
remuneração aos contratados temporários substituídos e aos 
servidores efetivos que vierem a substituí-los. 

(MINAS GERAIS, 2017) 
 

Ou seja, considerando a impossibilidade de aumento de despesa com pessoal, 
nos termos do art. 22 da LRF (considerando que em 30/09/2015 houve a ruptura do 
limite prudencial de despesas com pessoal), com vistas a se evitar o pagamento duplo de 
servidores, vedou-se, no primeiro momento, este período necessário para a transição 
segura entre as rescisões de contratos e a entrada dos aproximadamente 7.000 novos 
servidores. 

Tendo em vista a necessidade de submissão dos novos servidores ao curso 
TCAF, previamente à entrada em exercício, tal decisão acarretaria no enfraquecimento 
do sistema prisional, visto a impossibilidade do porte de armas de fogo sem o prévio 
treinamento e capacitação.  

Contudo, o Parecer n.º 15.860/2017 adiciona a possibilidade de manutenção 
temporária condicionada à realização de um: 

Planejamento para a transição segura dos servidores contratados 
pelos servidores concursados, acompanhado do devido cronograma 
para desligamento, considerando o tempo estritamente necessário (o 
que deverá ser justificado), contendo memória de cálculo com as 
eventuais despesas adicionais geradas, ainda que temporárias, e a 
forma de compensá-las, mesmo que a posteriori. 

(MINAS GERAIS, 2017) 
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Nesta situação, a garantia de um prazo para o desligamento dos servidores 
contratados permite à Administração Pública o período mínimo para o treinamento de 
seus novos servidores. Garante-se, assim, a transmissão básica do conhecimento, ainda 
que se considere a sensibilidade no trato da área de segurança pública. 

 
7 Considerações Finais 

 
A partir do panorama referente ao recrutamento e seleção de profissionais para 

atuação como Agentes de Segurança Penitenciário no Estado de Minas Gerais, é 
possível concluir inicialmente que, embora tenham sido devidamente justificados os 
ingressos, à título precário, a partir de ano de 2003, haja vista a manutenção e ampliação 
de serviços públicos essenciais, nos quais a Administração Prisional encontra relevante 
importância no cenário da Segurança Pública, cumpre destacar que a permanência 
destes profissionais, selecionados de maneira simplificada, se comparada aos concursos 
públicos, por períodos que em muitos dos casos superam uma década, podem gerar 
dúvidas e questionamentos quanto à transparência nesta modalidade de seleção de 
profissionais para o serviço público. 

Contribui para esta realidade a legislação referente à contratação temporária, em 
especial a Lei Estadual nº 18.185/2009, que permite que o profissional contratado 
permaneça nos quadros do Estado de Minas Gerais por até 8 anos, o que descaracteriza 
a temporalidade que justificaria esta forma de ingresso, conforme dispositivo 
constitucional. 

Em relação ao recrutamento para a carreira de Agente de Segurança 
Penitenciário é possível inferir que, embora o Estado de Minas Gerais não tenha 
empreendido nenhuma política específica visando à divulgação dos concursos públicos 
ocorridos a partir de 2007, o total de candidatos inscritos nos certames indica alto grau 
de atratividade das vagas oferecidas, uma vez que a concorrência ampliou de 17 
candidatos por vaga em 2007 para 27 em 2013. 

No que diz respeito à seleção, considerando que a literatura define este processo 
como a escolha dos candidatos que possuam conhecimentos, habilidade e atitudes mais 
adequados às características necessárias ao pleno desempenho das funções requeridas 
para o cargo, o processo de concurso público (no caso da seleção de servidores 
efetivos), bem como o processo seletivo simplificado (no caso dos profissionais 
temporários), não constituem-se como mecanismos eficientes do ponto de vista da 
seleção de profissionais. 

A busca excessiva por critérios objetivos de seleção, privilegia a avaliação 
apenas dos conhecimentos, fazendo com que as habilidades e atitudes dos profissionais 
que pleiteiam atuar na segurança prisional não sejam avaliadas. 

Merece atenção o fato de que nos dois últimos concursos realizados o percentual 
de candidatos nomeados representou praticamente a totalidade daqueles que não foram 
eliminados ao longo das etapas do certame, inclusive no processo realizado em 2013, 
todos os candidatos classificados foram, ou serão, nomeados, o que evidencia que a 
Administração Pública ao invés de oferecer vagas em diversos certames ao longo de 
vários anos, optou pelo ingresso massificado de profissionais, visando dar celeridade ao 
processo de alteração no perfil de sua mão de obra. 

Fica evidenciado que o Estado de Minas Gerais necessita aprimorar suas 
ferramentas de planejamento de força de trabalho, haja vista que este ingresso 
massificado de profissionais, que antes acontecia no sistema prisional por meio da 
contratação temporária, agora ocorre por meio da nomeação de aprovados em concurso 
público, o que traz sérios riscos à organização, haja vista que conforme instrumentos 
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legais de estabilidade a mão de obra efetiva confere aos gastos de pessoal maior rigidez 
trazendo consequências permanentes no gasto de pessoal, se considerarmos também os 
impactos previdenciários gerados. 

Por outro lado, as citadas nomeações possibilitaram a alteração no perfil da força 
de trabalho que atua como Agente de Segurança Penitenciário, o que deve ser encarado 
de forma positiva, haja vista que de 2008 a 2014 cerca de 80% dos componentes da 
carreira eram contratados. Esse percentual iniciou drástica redução a partir de 2015, 
culminando da superação do número de profissionais contratados por efetivos em 2017, 
sendo os últimos aproximadamente 60% do quadro total. 

A estabilidade no cargo público, na qual estão sujeitos apenas os servidores 
efetivos, apesar de sofrer diversas críticas, é ainda mais essencial às funções 
desempenhadas pelos Agentes de Segurança Penitenciário, que convivem 
diuturnamente em situações de iminente risco. Dessa forma, a composição dos quadros 
em sua maioria por servidores efetivos, garante que estes servidores possam 
desempenhar suas atribuições de forma independente e profissional. 

No que diz respeito à Gestão do Conhecimento dentro do processo de concurso 
público, cabe destaque a necessidade de um planejamento estratégico para todo o 
processo, principalmente pelo fato de que várias entradas em massa impactaram a 
transmissão do conhecimento entre os indivíduos e equipes que compõem o sistema 
prisional. Neste sentido, é aconselhável à organização a adoção de um processo de 
recomposição/substituição gradual da força de trabalho. 
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