GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (SEGUP)
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (SUSIPE)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE PRISIONAL
CONCURSO PÚBLICO C - 199
A N E X O I – D O S R E Q U I S I T O S E AT R I B U I Ç Õ E S D O C A R G O
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 - SEAD/SUSIPE
CARGO – 201.1 a 201.5: Agente Prisional
Requisitos: Certificado de conclusão de ensino médio expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo órgão
competente. Carteira Nacional de Habilitação – CNH, Categoria “D” ou “E”.
Síntese das atribuições: Garantir ordem e segurança no interior dos estabelecimentos penais; desempenhar ações de
vigilância interna, externa e segurança de perímetro nos estabelecimentos penais; exercer atividades de custódia, fiscalização
e controle de pessoas presas, sejam provisórios ou condenados em quaisquer dos regimes de cumprimento de pena,
submetidas a medida de segurança, monitoramento eletrônico ou penas restritivas de direito; executar operações de
transporte, escolta e custódia de pessoas presas em movimentações internas ou externas aos estabelecimentos penais,
inclusive internações hospitalares, bem como operações de transferências interestaduais ou entre estabelecimentos penais no
interior do Estado; realizar revistas nas dependências dos estabelecimentos penais; realizar ações de controle de acesso em
pessoas, veículos e materiais que adentrem ou pretendam adentrar os estabelecimentos penais; exercer, no âmbito de sua
competência, apoio ao trabalho desenvolvido pelos demais setores responsáveis pelas assistências previstas na Lei de
Execução Penal - LEP; atuar de maneira preventiva e repressiva em situações de emergência que eventualmente ocorram
nos estabelecimentos penais, tais como incêndios, rebeliões, motins, tentativas de fuga e outras assemelhadas; conduzir os
veículos automotores da Autarquia, integrar comissões de apuração de faltas disciplinares de presos ou servidores, integrar a
Comissão Técnica de Classificação e exercer outras atividades que vierem a ser incorporadas ao cargo por força de
dispositivos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo I – dos Requisitos e Atribuições dos Cargos - Edital de Abertura nº 001/2017 – SEAD / SEGUP / SUSIPE
| Página 1 de 1

