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Boletim n° 40 - 13 de dezembro de 2010 - Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista

Abertas as inscrições para o Curso de
Capacitação na Área de Segurança e
Disciplina oferecido pela EAP
O Diretor da Escola de Administração Penitenciária, por intermédio do Centro de
Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos - CECAD-RH comunica a
abertura de inscrições para o processo seletivo para participação no Curso de Capacitação na Área de Segurança e Disciplina.
Objetivo do Curso: Capacitar e atualizar as atribuições e competências da função
de Diretor na área de Segurança e Disciplina, através de uma visão global prática e
teórica do Sistema Penitenciário Paulista, proporcionando condições de conhecimento da dinâmica do trabalho para desenvolver as atividades, buscando, ainda,
melhor desempenho organizacional.
População Alvo: ASP de níveis II ao VIII e que possuem certificado de conclusão do curso de ensino médio ou equivalente.
Período de Inscrições no Processo Seletivo: das 00h00 do dia 06/12/2010 às
15h00 do dia 20/12/2010, pelo link http: //lc4.in/B7P5
OBS1: a seleção do processo seletivo constará de prova objetiva, com conteúdo
a ser divulgado oportunamente e a prova será realizada no início de 2011 de forma
regionalizada.
OBS2: Após o término do período de inscrição, será encaminhada relação dos
inscritos a cada unidade (setor de pessoal), para confirmação dos dados.
OBS3: É de inteira responsabilidade e obrigação do candidato
acompanhar pelo Diário Oficial do Estado, a publicação de
todos os comunicados referentes a esse processo seletivo.
OBS4: Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor do CECAD-RH.
As inscrições podem ser feitas pela Internet, por meio do site do SINDCOP.
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