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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

PORTARIA/GSJ/Nº 07/2022

Convocação dos candidatos aprovados
no concurso público para provimento
do cargo de Agente Penitenciário
(Policiais Penais) do Estado do Piauí
para efetuarem a Matrícula Institucional
no Curso de Formação Inicial à Policial
Penal (CFI-PP/PI), na Academia de
Polícia Penal do Estado do Piauí –
ACADEPEN/PI.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO PIAUÍ e o
DIRETOR DA ACADEMIA DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA PENAL
DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições legais que lhes
conferem, com fundamento previsto no inciso IV do artigo 109, da
Constituição Estadual e da Lei Complementar Nº 92/2007, bem como
no art. 32, do Regimento Interno da ACADEPEN/PI;

CONSIDERANDO o Edital de homologação do Concurso
de Agentes Penitenciários (Policial Penal), referente ao Edital nº 001/
2016, publicado no Diário Oficial nº 196, de 20 de outubro de 2017;

CONSIDERANDO o que dispõem o Decreto Estadual nº
17.088/2017 que aprovou o Regimento Interno da ACADEPEN/PI e a
Lei Estadual nº 7.041/2017 que altera a Lei Complementar nº 92, de 30
de outubro de 2007, que considera como atividades educacionais de
formação, todas as ações didático-pedagógicas executadas
diretamente pela Academia de Polícia Penal do Estado do Piauí
(ACADEPEN/PI) com as peculiaridades necessárias referentes aos
demais profissionais de Monitoria, Supervisão, Coordenação e
Conferência;

CONSIDERANDO que a habilitação em Curso de Formação
constitui pré-requisito indispensável para a nomeação dos
candidatos classificados em Concurso Público de Agente
Penitenciário (Policial Penal), conforme Art. 10, § 1º; Art. 16; Art. 17,
IV da Lei 5.377/2004 Estatuto do Servidor Penitenciário do Estado
do Piauí;

CONSIDERANDO as exigências do Edital Nº 001/2016 que
disciplina o Concurso Público de Agente Penitenciário (Policial Penal)
do Piauí;

CONSIDERANDO que o curso de formação tem o objetivo
preparar e qualificar tecnicamente os novos agentes penitenciários
(policiais penais) para atuarem nos estabelecimentos penais sob
diretrizes de trabalho, segurança e humanização;

CONSIDERANDO o Memo nº 03/2022-GGP, o qual informa
os candidatos remanescentes que estão classificados no concurso,
que estão aptos a realizar matricula no curso de formação;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.502 de setembro de
2019, prorroga por 02 (dois) anos o prazo de validade do Concurso
Público para provimento de vagas no cargo efetivo de agente
penitenciário (policial penal), do quadro de pessoal da Secretaria de
Justiça, conforme Edital de homologação do Concurso de Agente
Penitenciário (Policial Penal), referente ao Edital nº 001/2016,
publicado no Diário Oficial nº 196, de 20 de outubro de 2017;

CONSIDERANDO que o Decreto nº 7.566 de 24 agosto de 2021
que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já
homologados, durante o período de surto de coronavírus – COVID-19.

CONSIDERANDO a promulgação de Emenda Constitucional
Nº 104, de 4 de dezembro de 2019, que cria as Polícias Penais Federal,
dos Estados e do Distrito Federal;

CONSIDERANDO a Emenda Constitucional do Estado do
Piauí nº 56, de 15 de dezembro de 2020, que altera os arts. 14, 61, 156,
158 e 160 e acrescenta o Capítulo II-A, no Título V, com os arts. 159-
A e 160-B à Constituição do Estado do Piauí para criar a Polícia Penal
do Estado do Piauí.

RESOLVEM:

Art. 1º - CONVOCAR os candidatos constantes da relação
anexa, conforme ordem de classificação descrita no Edital de
Homologação do Concurso Público de Agentes Penitenciários
(Policiais Penais), divulgado no Diário Oficial do Estado do Piauí, nº
196, de 20 de outubro de 2017, nº 200 de 25 de outubro de 2018, nº 131
de 16 de julho de 2020, a comparecerem na Academia de Polícia Penal
do Estado do Piauí – ACADEPEN/PI, localizada na Rua Barroso S/N,
Centro – Teresina-PI, no período de 07 a 11 de fevereiro de 2022, no
horário de 08:00h às 12:00h, a fim de efetuarem a matrícula do Curso
de Formação Inicial à Policial Penal (CFI-PP/PI), munidos dos
seguintes documentos:

I – Documento de Identidade com Foto – RG e 02 (duas)
cópias, com data de expedição;

II – Cadastro de Pessoa Física e 02 (duas) cópias;

III – 02 (duas) Fotos 3x4;

IV – Comprovante e/ou declaração de endereço e 02 (duas)
cópias;

V – PIS/PASEP/NIT, com ano de expedição e 02 (duas) cópias;

VI – Conta Corrente Bancária (Banco do Brasil), consistente
em cópia de cartão magnético (frente) ou extrato bancário para fins
de recebimento de bolsa de formação;

VII – Declaração optando ou não pela bolsa do curso de
formação;

VIII - 02 (duas) cópias do Título Eleitoral e certidão de quitação
das obrigações eleitorais;

IX - Carteira de vacinação emitida pelo Ministério da Saúde,
com ao menos as duas primeiras doses da vacina contra COVID-19;

X- Atestado médico de aptidão física para a prática das
atividades do Curso de Formação para Ingresso no cargo de Agente
Penitenciário (Policial Penal), sem qualquer restrição;

XI- Laudo de exame (sorológico) para COVID- 19 com
resultado não reagente (negativo) no dia da aula inicial (14/03/2022).
O exame deve ter sido feito em no máximo setenta e duas horas de
antecedência.

Art. 2º A não efetivação da matrícula no prazo previsto neste
Edital importará na eliminação do(a) candidato(a).

Art. 3º No ato da matrícula o aluno receberá da direção da
ACADEPEN/PI diretrizes quanto ao curso de formação e a relação
nominal dos objetos que compõem o Kit de uso pessoal, que ficará
sob a responsabilidade do aluno.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

Cientifique-se. Publique-se e Cumpra-se.

Teresina (PI), 01 de fevereiro de 2022.

JACINTO TELES COUTINHO
Diretor da ACADEPEN/PI

CARLOS EDILSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA
Secretário de Estado da Justiça
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