GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA

EDITAL Nº001/2018 – SEMANA DO AGENTE PENITENCIÁRIO 2018

O Secretário de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba, através da Escola de Gestão
Penitenciária da Paraíba, faz saber por meio deste que no período de 18/06 a 24/06/2018
estarão abertas as inscrições on-line e gratuitas para o preenchimento de vagas disponíveis
nas capacitações oferecidas por ocasião da SEMANA DO AGENTE PENITENCIÁRIO, e
estabelece procedimentos e requisitos para a formalização das inscrições, conforme disposto
nos itens a seguir:
1. DA SEMANA DO AGENTE PENITENCIÁRIO
1.1 No ano de 2018, a SEMANA DO AGENTE PENITENCIÁRIO, evento regularmente promovido
pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária em comemoração ao dia do
agente penitenciário, que acontece em 28 de junho, terá como tema “AGENTE
PENITENCIÁRIO: DANDO VALOR A QUEM DÁ A VIDA PELA SEGURANÇA – HOMENAGEM
A ANTÔNIO NILTON”.
1.2 A Semana do Agente Penitenciário 2018 será realizada de 28 de junho a 5 de julho de
2018.
2. DOS CURSOS E VAGAS OFERECIDAS
2.1 Serão oferecidas ao todo 200 vagas, distribuídas conforme tabela abaixo:

Curso de
Primeiros
Socorros e
Atendimento de
Emergência
Curso de
Intervenção
Rápida e Primeira
Resposta (Pólo
João Pessoa)
Curso de
Intervenção
Rápida e Primeira
Resposta (Pólo
Campina Grande)
Curso de

Instrutor

Vagas

Carga
Horária

Local

Genivaldo e
Waldir

40

10h/a

ESPEP

Dinamerico e
Fabiano

40

20h/a

BASE DO GPOE
e CAIC

Vestimenta adequada as atividades
operacionais

Manoel

40

20h/a

Serrotão e
UEPB

Vestimenta adequada as atividades
operacionais

Silvio Pires

40

30h/a

ESPEP

Pré-requisito para as futuras

Observações

Introdução à
Atividade de
Inteligência

capacitações em inteligência

Workshop de
Proteção Pessoal

CB Bandeira,
TC Onivan
Elias, Cap
Alvaro

20

20h/a

Centro de
ensino. (A
confirmar)

Capacitação em
novas tecnologias
de comunicação e
HT’s

Major
Gomes

20

10h/a

ESPEP

Cada aluno deve levar sua arma e
algema

2.2 Visando a preservação das atividades rotineiras nas unidades prisionais do Estado da
Paraíba, somente poderão participar dos cursos agentes penitenciários que não estejam
escalados para o plantão no dia do curso escolhido ou que comprovarem através de
documento liberação do chefe imediato para a participação nas atividades do curso.
3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 São requisitos para a inscrição:
a) Ser Agente Penitenciário do quadro efetivo da Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária da Paraíba;
b) Não estar cumprindo sanção em processo administrativo disciplinar - PAD
c) Apresentar, quando exigido, declaração do chefe imediato de que não está
escalado para plantão no dia do curso escolhido, ou que esteja liberado para
participar das atividades;
d) Gozar de bom estado físico e mental para o desempenho das atividades;
3.2 As informações prestadas no formulário de inscrição são de total responsabilidade do
interessado e deverão ser comprovadas quando convocado.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico da Escola de
Gestão Penitenciária da Paraíba, em www.egepen.pb.gov.br, em formulário específico,
durante o período de 18/06 a 24/06 do corrente ano.
4.2 Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato obrigatoriamente indicará o curso
para o qual deseja realizar inscrição bem como a unidade penitenciária a qual pertence.
4.3 As inscrições serão encerradas em cada curso quando não houver mais vagas disponíveis.
4.4 A inscrição do interessado implicará no conhecimento e aceitação das condições
estabelecidas neste edital, das quais não poderá alegar desconhecimento.

4.5 No dia e hora para a realização de cada um dos cursos, caso surjam vagas remanescentes
em razão de candidatos desistentes, as mesmas poderão ser preenchidas por interessados
presentes.
4.6 Havendo compatibilidade de horários e disponibilidade do servidor é permitida a inscrição
em mais de um curso.
4.7 A inscrição no torneio de futebol também será realizada exclusivamente através do site a
EGEPEN, e as dúvidas ser resolvidas com o ASP Mário, através do telefone (81) 986134327.
5. DAS DATAS E LOCAIS DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS
5.1 Os cursos serão realizados nos locais, datas e horários disponíveis no Anexo I do presente
edital.
6. DOS RESULTADOS E RECURSOS
6.1 A relação dos candidatos inscritos dentro do número de vagas em cada curso será
divulgada no endereço eletrônico da EGEPEN tempestivamente.
6.2 Não há previsão de recurso administrativo neste Edital.
7. DA CONVOCAÇÃO
7.1 Não há previsão de edital de convocação, sendo que os alunos inscritos dentro do número
de vagas deverão comparecer aos locais de curso nos horários divulgados e munidos dos
documentos e equipamentos necessários.
8. DA CERTIFICAÇÃO
8.1 Somente fará jus a certificação o cursista que cumprir integralmente a carga horária
estabelecida para o curso escolhido, ressalvadas as ausências em razão de doença
devidamente atestada ou convocação para serviço profissional, devidamente comprovada.
8.2 Os certificados serão entregues em solenidade de encerramento da SEMANA DO AGENTE
PENITENCIÁRIO, em local e data constantes do Anexo I deste edital, ou posteriormente, na
sede da EGEPEN.
9. DO PROGRAMA DOS CURSOS
9.1 O programa de cada um dos cursos ou planos de ensino serão apresentados por cada um
dos instrutores no início das respectivas atividades de aula, e as avaliações serão dos tipos
contínua e formativa, considerando-se frequência e participação em sala de aula.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A Escola de Gestão Penitenciária da Paraíba não se responsabilizará por inscrições não
recebidas no prazo estabelecido, em decorrência de falhas técnicas ou falhas de comunicação,
assim como por outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a efetivação da inscrição.
10.2 A Escola de Gestão Penitenciária da Paraíba não se responsabilizará pela efetivação de
inscrições após esgotadas as vagas de cada curso em razão de inscrições anteriores.

10.3 Descartar-se-á sumariamente as inscrições, a qualquer tempo, se comprovada falsidade
ou inexatidão das informações prestadas pelo interessado ou aluno.
10.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Estado da Administração
Penitenciária e pelo Diretor da Escola de Gestão Penitenciária.
10.5 Durante toda a semana do agente, será realizada uma campanha de arrecadação de
alimentos não perecíveis, fraldas, roupas, cobertores e livros, cujos pontos de coleta
funcionarão em cada unidade prisional do Estado, e posteriormente, serão entregues a CASA
DIVINA DA MISERICÓRDIA, situada na Rua Zélia Medeiros de Araújo, 127, Jardim Cidade
Universitária, sob a responsabilidade de Marliete Arruda de Lima, (83)988139125.

João Pessoa, 12 de junho de 2018.
____________________________________________
Secretário de Estado da Administração Penitenciária
__________________________________
Diretor da Escola de Gestão Penitenciária

ANEXO I
PROGRAMAÇÃO SEMANA DO AGENTE PENITENCIÁRIO 2018
26 de
JUNHO
(Terça)
Ação
Social no
Emocentro
PB

Manhã
(08:00
as
12:00)

28 DE
JUNHO
(Quinta)
Abertura
Curso de
Introdução à
Atividade de
Inteligência

Workshop
de Proteção
Pessoal
(Teoria)

Curso de
Introdução à
Atividade de
Inteligência
Tarde
(14:00
as
18:00)

Workshop
de Proteção
Pessoal
(Desarmado)

29 DE
JUNHO
(Sexta)
Curso de
Introdução à
Atividade de
Inteligência
Workshop
de Proteção
Pessoal
(Prática
Grupo 1)
Capacitação
em novas
tecnologias
de
comunicação
e HT’s
Curso de
Introdução à
Atividade de
Inteligência

30 DE
JUNHO
(Sábado)
Workshop
de
Proteção
Pessoal
(Prática
Grupo 2)
Torneio de
FUTSAL
(Local: H2A
ARENA’S.
Rua Eng.
Rosa Lúcia
Ribeiro
Fireman,
Jardim
Veneza)

01DE
JULHO
(Domingo)
Atividade
funcional
na praia do
Cabo
Branco
para ASPs
e
Familiares
(Orla do
Cabo
Branco, em
frente ao
corpo de
Bombeiros)

03 DE
JULHO
(Terça)
Curso de
Introdução
à Atividade
de
Inteligência
Curso de
Intervenção
Rápida e
Primeira
Resposta
(Dois pólos)

Curso de
Introdução
à Atividade
de
Inteligência
Curso de
Intervenção
Rápida e
Primeira
Resposta
(Dois pólos)

04 DE JULHO
(Quarta)

05 DE JULHO
(Quinta)

Curso de
Intervenção
Rápida e
Primeira
Resposta
(Dois pólos)
Curso de
Primeiros
Socorros e
Atendimento
de
Emergência

Curso de
Intervenção
Rápida e
Primeira
Resposta
(Dois pólos)
Curso de
Primeiros
Socorros e
Atendimento
de
Emergência

Encerramento
às 15:00 horas
no Teatro
Paulo Pontes
no Espaço
Cultural

