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EDITAL SEDPAC nº 1 / 2018 
 

Projeto reINTEGRA C.A. 
 

“Republicado por prorrogação de prazos de inscrição, seleção e resultados por ato de 

09/03/2018” 

 

ABERTURA DE PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO APADRINHAMENTO DE PRÉ-

EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL MINEIRO QUE IRÃO TRABALHAR NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA REINTEGRA EM ÓRGÃOS E EMPRESAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 

 

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania torna público 
o processo de seleção de padrinhos e madrinhas para o “Programa reINTEGRA”, 
conforme ditames das Cláusulas infra descritas. 
 

1. DO OBJETO 

O presente edital irá selecionar servidores(as) e/ou empregados(as) públicos(as), em 

exercício pleno de suas funções, para “apadrinhar” pré-egressos(as) que irão exercer 

atividades laborativas nos órgãos e empresas públicas participantes do programa, 

apoiando-os em sua inserção social e profissional. 

 

2. DOS RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA 

Irão promover e acompanhar o Programa reINTEGRA: a Secretaria de Estado de 

Administração Prisional, por meio de sua Subsecretaria de Humanização do Atendimento 

– SUHUA/SEAP; a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e 

Cidadania, por meio de sua Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos – 

SUBPROED/SEDPAC; com o apoio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 

SEPLAG. 

 

3. DOS CANDIDATOS 

3.1. Os candidatos a padrinhos e madrinhas deverão ser servidores(as) ou 

empregados(as) dos órgãos e empresas da administração pública estadual mineira, 

independente do vínculo funcional, sendo necessário apenas que estejam em exercício na 

mesma unidade que irá receber os prestadores de serviços do programa. 

3.2. Cada padrinho ou madrinha poderá apadrinhar até 3 (três) pré-egressos(as), no 

máximo, dependendo da quantidade de prestadores(as) de serviços encaminhada a cada 

órgão ou empresa pública, bem como do número de inscrições ao apadrinhamento no 

âmbito da instituição participante. 

 

4. DAS VAGAS 
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4.1. Serão selecionados padrinhos e madrinhas, em quantitativo(s) de acordo com as 

demandas apresentadas pelas instituições participantes do presente edital;  

4.2. Os candidatos(as) serão distribuídos segundo o quadro de distribuição de vagas, 

que será disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 

Participação Social e Cidadania - SEDPAC (www.direitoshumanos.mg.gov.br) até o dia 

30/03/2018; 

4.3. Inscrições adicionais que, porventura, excederem o referido quadro de vagas para 

cada instituição participante, irão compor cadastro de reserva ao apadrinhamento das 

próximas fases de inserção do programa; 

 

5. DA INSCRIÇÃO 

5.1. As inscrições deverão ser feitas, obrigatoriamente, através do e-mail eletrônico: 

reintegra.sedpac@gmail.com, até o dia 23/03/2018. 

 

5.2. O(a) candidato(a) deverá encaminhar, para o endereço eletrônico (indicado 

acima): 

5.2.1. A ficha de inscrição, constante no Anexo I, devidamente preenchida; 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. Cada órgão ou empresa pública participante que irá receber pré-egressos(as) terá, 

como ponto focal de seleção e acompanhamento do programa, dos padrinhos e 

madrinhas, o Chefe de Gabinete (preferencialmente) ou o(a) responsável pela área/setor 

de Recursos Humanos. 

6.2. As inscrições recebidas, no âmbito do presente edital, serão encaminhadas para os 

pontos focais nas instituições participantes, que irão analisar, por meio de critérios 

objetivos e subjetivos, o perfil dos candidatos(as) aptos(as). 

6.3. O ponto focal deverá selecionar os padrinhos conforme: 

6.3.1. Disponibilidade e interesse voluntário do(a) candidato(a); 

6.3.2. Compatibilidade da rotina e das atividades desenvolvidas pelo servidor com o 

apadrinhamento; 

6.3.3. Aptidão do candidato em apoiar o pré-egresso em sua inserção profissional e 

social. 

6.3.4. Disponibilidade da vaga ao apadrinhamento e ao apadrinhado(a) na instituição, de 

acordo com o quadro de vagas a ser publicado, conforme item 4.2. 

6.4. O ponto focal em cada instituição participante deverá remeter, após processo de 

seleção, até o dia 28/03/2018, os candidatos selecionados em cada órgão para a 

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, por meio do e-

mail reintegra.sedpac@gmail.com.  

 

7. DO RESULTADO 

http://www.direitoshumanos.mg.gov.br/
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mailto:reintegra.sedpac@gmail.com


                      GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
                      SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 

                      Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 

 

O resultado será publicizado, via e-mail dos inscritos e pelo site 

www.direitoshumanos.mg.gov.br, até o dia 30/03/2018; 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS PADRINHOS 

São obrigações dos padrinhos: 

8.1. Receber o apadrinhado no dia do início de seu exercício na instituição 
participante, apresentando-o aos colegas e ao ambiente de trabalho; 
8.2. Participar dos eventos que irão compor a Semana de Acolhida, bem como 
encontros periódicos do programa, que terão por objetivo o esclarecimento e a 
capacitação tanto dos padrinhos e madrinhas quanto dos pré-egressos(as); 
8.3. Instruir o(a) apadrinhado(a) quanto à: rotinas e processos de trabalho, quais 
atividades serão realizadas por ele, acompanhamento de suas funções e auxílio na 
solução de dúvidas ou eventuais situações de conflito;  
8.4. Apresentar ao apadrinhado(a) a estrutura da instituição, bem como suas regras de 
funcionamento; 
8.5. Coibir qualquer ação de terceiros que implique em preconceito ou discriminação 
em relação ao apadrinhado, remetendo as ocorrências ao ponto focal do órgão ou 
instituição; 
8.6. Acompanhar o(a) apadrinhado(a) em momentos de socialização, eventos de 
confraternização e outros do dia-a-dia, para que o mesmo seja inserido de forma 
equânime na equipe; 
8.7. Apoiar e instruir o(a) apadrinhado(a) em qualquer dúvida e/ou dificuldade que o 
mesmo tenha; 
8.8. Repassar ao ponto focal do órgão qualquer problema ou dificuldade que se 
interponha, tal como qualquer desvio de conduta percebido no pré-egresso; 
8.9. Relatar ao ponto focal toda e qualquer transgressão à legislação vigente por parte 
do pré-egresso(a), com especial atenção ao Código de Conduta Ética do Servidor Público e 
da Alta Administração Estadual. 
8.10. Responder as avaliações e qualquer subsídio de informações pleiteado pelo ponto 
focal em relação ao apadrinhado. 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DOS(AS) APADRINHADOS(AS) 

São obrigações dos(as) apadrinhados(as): 

9.1. Proceder com respeito e decoro em relação aos padrinhos e madrinhas e demais 

colegas de trabalho; 

9.2. Relatar qualquer problema ou dificuldade que se interponha na rotina para o 

padrinho; 

9.3. Relatar qualquer problema ou dificuldade que se interponha na relação com o 

padrinho ao ponto focal; 

9.4. Responder as avaliações e qualquer subsídio de informações pleiteado pelo 

padrinho, pelo ponto focal ou pela coordenação do programa;  

9.5. Participar dos eventos que irão compor a Semana de Acolhida, bem como 
encontros periódicos do programa, que terão por objetivo o esclarecimento e a 
capacitação tanto dos padrinhos e madrinhas quanto dos pré-egressos(as); 
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10. DAS OBRIGAÇÕES DOS PONTOS FOCAIS 

São obrigações dos pontos focais: 

10.1. Fazer a seleção dos inscritos no seu órgão de coordenação, de acordo com os 

critérios do item 6.3, e encaminhar os nomes dos(as) selecionados(as) para a Secretaria 

de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, de acordo com os prazos 

previstos no item 6.4. 

10.2. Autorizar os padrinhos e madrinhas inscritos que participem dos eventos que irão 

compor a Semana de Acolhida, e demais atividades periódicas, sem prejuízo de sua carga 

horária; 

10.3. Acompanhar as atividades de apadrinhamento desenvolvidas no seu órgão; 

10.4. Coibir qualquer ação de terceiros que implique em preconceito ou discriminação 

em relação aos pré-egressos(as) e aos padrinhos e madrinhas;  

10.5. Comunicar a necessidade de convocação da Comissão Extraordinária de Solução 

de Conflitos - CESC, nos termos do item 12; 

10.6. Relatar à Comissão Extraordinária de Solução de Conflitos - CESC toda e qualquer 

transgressão à legislação vigente por parte do(a) pré-egresso(a) e do padrinho ou 

madrinha, com especial atenção ao Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta 

Administração Estadual. 

10.7. A partir de provocação da SEAP ou da SEDPAC, proceder pela aplicação e/ou 

resposta de qualquer subsídio de informações ou avaliações. 

 

11. DA VIGÊNCIA DO APADRINHAMENTO 

11.1. O apadrinhamento terá a duração de 12 (doze) meses, a partir da data de início do 

exercício do(a) pré-egresso(a) em suas funções. 

11.2. Caso a necessidade de amparo do(a) apadrinhado(a) se prolongue, e estejam em 

comum acordo o ponto focal e o padrinho, o apadrinhamento poderá se prolongar por 

igual período, sendo que neste caso, caberá ao ponto focal informar tal prorrogação à 

SEAP e à SEDPAC. 

 

12. DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

12.1. Quando aportar para o ponto focal qualquer problema ou conflito que ultrapasse 

aquele de cunho rotineiro de trabalho, seja ele oriundo da relação entre o(a) 

apadrinhado(a) e o padrinho ou madrinha, ou algum problema relativo ao pré-egresso(a) 

que não possa ser resolvido no âmbito do órgão em que o mesmo esteja lotado, o ponto 

focal irá informar a SEAP e a SEDPAC, para que se instale a Comissão Extraordinária de 

Solução de Conflitos - CESC. 

12.2. A Comissão será composta por, no mínimo, um representante da SEAP, um 

representante da SEDPAC e o ponto focal, e nos casos que convir à análise do ocorrido, 

participarão também o padrinho ou madrinha e/ou o(a) apadrinhado(a). 

12.3. A Comissão reunir-se-á em um prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a partir da 

provocação do ponto focal para buscar a solução do conflito. 
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12.4. É de competência exclusiva da Comissão a exclusão do padrinho ou madrinha, 

quando comprovada transgressão a este Edital ou à legislação vigente, e a indicação de 

exclusão do(a) pré-egresso(a), quando de suspeição de transgressão a este Edital ou à 

legislação vigente, em especial nos termos do Código de Conduta Ética do Servidor 

Público e da Alta Administração Estadual, da Lei de Execuções Penais e do Regulamento 

Disciplinar Prisional – REDIPRI. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Qualquer dúvida que o padrinho, madrinha ou o apadrinhado(a) tenha poderá 

recorrer ao ponto focal,  ou encaminhar para reintegra.sedpac@gmail.com ou contatar os 

telefones (31) 3916-7328 e (31) 3915-5624. 

 

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

 

Gabriel dos Santos Rocha 

Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania 
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ANEXO I 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE PADRINHO/MADRINHA 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Administração Prisional

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Programa reINTEGRA

Ficha de Inscrição ao 

apadrinhamento

Nome:

Email particular:

Email institucional:

Telefone(s):

Belo Horizonte,       de             de      

____________________________________________

Assinatura do(a) candidato(a)

De acordo:

____________________________________________

Assinatura do ponto focal

Órgão/Entidade ou empresa 

pública solicitante:

Indicação do ponto focal no 

orgão/instituição:

Telefone de contato do 

ponto focal no 

orgão/instituição

Unidade administrativa / 

área de atuação / Programa 

ou Projeto vinculado:

Email do ponto focal:

 
 
 


