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ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 

SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO 

EDITAL Nº 2 – SERIS, DE 11 DE JUNHO DE 2021 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO DE ALAGOAS, 
considerando as impugnações consideradas deferidas e a ocorrência de erro material, torna pública a 
retificação dos subitens 2.1, 8.15, alínea “q”do inciso V, e 10.7, alíneas “d” e “f”, do Edital nº 1 – SERIS, de 20 
de maio de 2021, conforme a seguir especificado, bem como a exclusão da Resolução nº 8/2009 e do Decreto 
nº 8.243/2014 dos conhecimentos complementares referentes a Execução Penal e a Noções de Direitos 
Humanos e Participação Social, respectivamente, constantes do subitem 14.2.2 do referido edital, 
permanecendo inalterados os demais os seus itens e subitens. 
[...] 
2.1 REQUISITO: certificado ou diploma, devidamente registrado, de curso de nível superior, emitido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
[...] 
8.15 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como 
para a posse no cargo: 
[...] 
V – pele e tecido celular subcutâneo: 
[...] 
q) genodermatoses, ictiose, epidermólise bolhosa, xeroderma pigmentoso, afecções hipertróficas e atróficas, 
quando trouxerem comprometimento funcional de forma incompatível com o cargo; 
[...] 
10.7 Será considerado contraindicado e eliminado do concurso o candidato que: 
[...] 
d) responda a processo criminal por prática incompatível com o exercício da atividade do cargo; 
[...] 
f) apresentar, ou já tiver apresentado em sua vida pregressa, nos locais de trabalho, estudo e convivência 
social, fatores que afetam a idoneidade moral e a conduta ilibada, que são qualidades imprescindíveis para a 
investidura no cargo público, que são: 
[...] 
 

FABRÍCIO MARQUES SANTOS 
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio 



ESTADO DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO 

SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO 

EDITAL Nº 3 – SERIS, DE 29 DE JUNHO DE 2021 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO DE ALAGOAS, em 
razão de erro material, torna pública a retificação do subitem 12.1 do Edital nº 1 – SERIS, de 20 de maio 
de 2021, mediante a inclusão da alínea “h” e dos subitens 12.3 e 12.3.1, conforme a seguir especificado. 
[...] 
12 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
12.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
[...] 
h) tiver maior idade. 
[...] 
12.3 Os candidatos que seguirem empatados até a aplicação da alínea “h” do subitem 14.1 deste edital 
serão convocados, antes do resultado final no concurso, para a apresentação da imagem legível da 
certidão de nascimento para verificação do horário do nascimento para fins de desempate. 
12.3.1 Para os candidatos convocados para apresentação da certidão de nascimento que não 
apresentarem a imagem legível da certidão de nascimento, será considerada como hora de nascimento 
23 horas 59 minutos e 59 segundos. 
[...] 
 

FABRÍCIO MARQUES SANTOS 
Secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio 
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