
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS COMISSÃO 
ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO 

 

EDITAL Nº 005/2018 - SEARH/SEJUC/RN 
 

O Presidente da Comissão Especial do Concurso Público regido pelo Edital nº 
001/2017 – SEARH/SEJUC/RN para provimento de vagas para Agente 
Penitenciário – Nível I, no uso de suas atribuições legais, torna público:  
 

  
1. Em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo nº. 0842453-84.2017.8.20.5001, 
Procedimento Comum, em trâmite perante 3º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN, fica incluído 
no resultado definitivo do certame, em caráter sub judice, o candidato Jefferson de Almeida Soares, inscrito 
sob o nº. 800007414, na 430ª (quadrigentésima trigésima) posição da lista de ampla concorrência, computando 
o total de 72 (setenta e dois) pontos.  
 
2. Em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo nº.010182262.2017.8.20.0112, 
Procedimento Comum, em trâmite perante ao Juizado Especial Cível e Criminal e da Fazenda Pública da Comarca 
de Apodi/RN, fica incluída no resultado definitivo do certame, em caráter sub judice, a candidata Maria Jocielia 
da Silva Torres Lima, inscrita sob o nº. 800003869, na 120ª (centésima vigésima) posição da lista de ampla 
concorrência e na 05ª (quinta) posição da lista de candidatos com deficiência, computando o total de 65 (sessenta 
e cinco) pontos. 
 

3. Ficam os candidatos Jefferson de Almeida Soares e Maria Jocielia da Silva Torres Lima convocados 
para a realização do Curso Específico de Formação de Agente Penitenciário CEFAP/SEJUC, conforme 
procedimentos descritos no Edital nº. 008/2017 – SEARH/SEJUC/RN, de 14 de setembro de 2017, em razão de 
sua classificação sub judice no concurso. 

 

4. Considerando a classificação sub judice dos candidatos acima, os candidatos aos cargos de AGENTE 
PENITENCIÁRIO NÍVEL I - MASCULINO e AGENTE PENITENCIÁRIO NÍVEL I - FEMININO foram reclassificados 
no certame. 

 
7. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.  

  

Natal/RN, 20 de agosto de 2018. 

 
 
 

ANSELMO PEGADO CORTEZ NETO 
Presidente da Comissão Especial do Concurso Público 


