
 

 

 

 
 

 

 

 

RECURSOS 

DEPEN – AGENTE 2015  

  
ITENS 74 e 77 

 

 

GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: Certo 

PROPOSTA: ALTERAÇÃO DO GABARITO 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 

A questão nº 74 menciona "professor com curso superior", mas notamos que no texto da 

Resolução nº 03/2009 menciona pessoa "com perfil e formação adequados". Não 

necessariamente uma pessoa com perfil para educação é professor (o texto da resolução 

diz que ele será monitor). De repente este "monitor" só tem formação técnica. Vejamos 

o que diz o texto da resolução: 

 

Art. 9º - Educadores, gestores, técnicos e agentes penitenciários dos 

estabelecimentos penais devem ter acesso a programas de formação integrada e 

continuada que auxiliem na compreensão das especificidades e relevância das 

ações de educação nos estabelecimentos penais, bem como da dimensão educativa do 

trabalho. 

§ 1º Recomenda-se que os educadores pertençam, preferencialmente, aos quadros 

da Secretaria de Educação, sejam selecionados por concursos públicos e percebam 

remuneração acrescida de vantagens pecuniárias condizentes com as 

especificidades do cargo. 

§ 2º A pessoa presa ou internada, com perfil e formação adequados, poderá atuar 

como monitor no processo educativo, recebendo formação continuada condizente com 

suas práticas pedagógicas, devendo este trabalho ser remunerado. 

ITEM 77 
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GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: Certo 

PROPOSTA: ALTERAÇÃO DO GABARITO 
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A questão nº 77 utiliza o termo "solicitação de permissão" (destacado acima), mas o 

texto literal da Resolução nº 8/2011 menciona "cadastro". Em nenhum momento a 

referida resolução menciona a necessidade de tal permissão, diz que as organizações 

religiosas devem estar cadastradas. Vejamos o que diz o texto: 

Art. 8º O cadastro das organizações será mantido pela Secretaria de Estado ou 

Departamento do sistema penitenciário e deve ser anualmente atualizado.  

§1 º As organizações religiosas e/ou não governamentais que desejem prestar 

assistência religiosa e humana às pessoas presas deverão ser legalmente 

constituídas há mais de um ano.  

Art. 9º A prática religiosa deverá ser feita por representantes religiosos 

qualificados, maiores de 18 anos e residentes no país, devidamente credenciados 

pelas organizações cadastradas. 

MENSAGEM DO PROFESSOR: Baseado nos recursos apresentados acima os dois 

itens são "errados" e divergem do gabarito preliminar. 

Professor Mauro Chaves  

Mauro Chaves é  Licenciado e Bacharelado pelo UniCeub. Especializado em 

Administração Pública –  FATEC (PR). Professor há mais de 15 anos nos principais 
cursos preparatórios do DF, SP, GO e MG. Prestou consultoria a vários órgãos 
públicos. Atuou como instrutor do CFP I e II (Curso de Formação de Praças) - PMDF. 
Autor de diversas apostilas sobre: Direito Eleitoral, Lei 8.112/90, Lei Orgânica do 
DF e Regimentos Internos. Lei Complementar 840/2011: Regime Jurídico dos 
Servidores do DF. Código de Defesa do Consumidor (CDC). 
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