
  

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL SEPLAG/SEDS Nº. 08/2013 de 06 de dezembro de 2013 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA 

PENITENCIÁRIO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

 

COMUNICADO 
                                                                  

A Escola de Formação da SEDS informa os procedimentos necessários à continuidade do pagamento da 

Bolsa Auxílio para o 1º Grupamento referente à 6ª etapa - Curso de Formação Técnico Profissional – CFTP.  

A bolsa-auxílio referente ao Curso de Formação Técnico Profissional – CFTP 2016 iniciado em 28/06/2016 

está sendo paga gradativamente. 

O candidato que faz jus à bolsa receberá através da conta corrente (informada através do Formulário de 

Pagamento do Auxílio Financeiro) passados em sala de aula ou através do site que foi disponibilizado no 

IBFC. 

Pela legislação em vigor, sobre o valor bruto da bolsa incide retenção de INSS de R$184,43. O valor líquido 

da bolsa corresponderá a R$ 1.864,80. 

Eventuais irregularidades de cadastro podem resultar no bloqueio do pagamento da bolsa. O candidato 

que ainda não tiver recebido a bolsa a que tem direito, ou que constatar alguma irregularidade, envie e-

mail para o seguinte endereço: bolsascftp2016@gmail.com 

 
                  Sua mensagem deve conter todas as informações listadas no modelo abaixo: 
 
Assunto: CFTP PRISIONAL 
Sou aluno do CFTP realizado na cidade de (informar cidade onde você fez seu treinamento). 
Faço jus à bolsa-auxílio prevista no edital do Concurso Público Edital Seplag/Seds nº 08/2013 de 06 de 
dezembro de 2013. Como o valor devido ainda não foi disponibilizado, venho requer análise e retificação 
dos meus dados, informados abaixo: 
1. Nome completo (sem abreviações); 
2. CPF (Certifique-se de que haja 11 números. ex: 999.999.999-99.); 
3. Data de nascimento (ex: 01/05/1975); 
4. Número de inscrição no concurso 
5. Número do PIS/ PASEP (Certifique-se de que haja 11 números) 
6. Código do banco 
7. Agência 
8. Conta corrente 
9. Telefone de contato (preferência celular e fixo. Não se esqueça de informar o DDD); 
10. E-mail de contato; 
 
Para agilizar a análise e correção das inconsistências, recomenda-se que o e-mail se restrinja ao texto 

indicado no quadro acima. 

 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2016 

ODILON DE SOUZA COUTO 
Superintendente da EFES 

http://sistema.defesasocial.mg.gov.br/formulario_efes/padrao.php?concurso=008&pag=confirma_pagamento.php
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