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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 
CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA DE 

AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I (SEXO FEMININO E MASCULINO) 
(ref. EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES E INSTRUÇÕES ESPECIAIS Nº 001/2013) 

 
EDITAL CCP Nº 018/2013 – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 

 
A COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, constituída no Departamento de 

Recursos Humanos da Secretaria da Administração Penitenciária pela Resolução SAP nº 
202/2012, publicada em 28.09.2012, que cuida do Concurso Público para o cargo Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe I (sexo feminino e masculino). regido pelo 
Edital nº 001/2013 (Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais), publicado no 
DOE de 16.01.2013, TORNA  PÚBLICAS  a  PRORROGAÇÃO  do  período  de 
inscrições,  até  às  16  horas  de  08  de  março  de  2013,  e  a  RATIFICAÇÃO  do 
referido  Edital,  conforme  segue: 

 

I) O item 3.3. passa a ter a seguinte redação: 
 

“3.3. As inscrições somente poderão ser realizadas pela internet, no site da 
Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), na respectiva página do Concurso, no 
período das 10 horas de 21.01.2013 às 16 horas de 08.03.2013.” 

 

II) O Anexo VI passa a ter a seguinte redação: 
 

“ANEXO VI 
CRONOGRAMA PREVISTO 

DATAS PREVISTAS EVENTOS 

21.01.2013 Inicio das inscrições 

21.01.2013 a 22.01.2013 Período de solicitação de redução de taxa de inscrição (Lei nº 12.782, de 20.12.2007) 

23.01.2013 Envio da documentação relativa à solicitação de redução de taxa de inscrição 

16.02.2013 
Divulgação da lista dos candidatos que tiveram deferida e indeferida a solicitação de redução 
de taxa de inscrição (somente no site www.vunesp.com.br) a partir das 10 horas 

27.02.2013 
Resultado de pedidos de revisão ref. indeferimento de solicitação de redução de taxa de 
inscrição  
(somente no site www.vunesp.com.br) a partir das 10 horas 

08.03.2013 Término das inscrições 

05.04.2013 Publicação do Edital de Convocação para a prova objetiva  

14.04.2013 Aplicação da prova objetiva 

15.04.2013 
Liberação do caderno de questões da prova objetiva  
(somente no site www.vunesp.com.br) a partir das 14 horas 

16.04.2013 Publicação do gabarito da prova objetiva 

A definir As demais datas serão informadas oportunamente 
 

III) Ficam RATIFICADAS todas as demais disposições constantes do Edital de Abertura 
de Inscrições e Instruções Especiais nº 001/2013 (publicado no DOE de 16.01.2013). 
 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
desconhecimento, é expedido o presente Edital. 
 

Comissão de Concurso Público, aos 27 de fevereiro de 2013. 
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