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EDITAL N.º 004/2019/SAAP/SESP

A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO por
intermédio  da  SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA,
tendo em vista a necessidade da colaboração na composição da criação da Força Tarefa de
Intervenção Penitenciária – FTIP, no uso de suas atribuições legais faz saber aos Agentes
Penitenciários  do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso,  que  estão  abertas as
inscrições  para  o  Processo  Seletivo  Interno  destinado  a  seleção  dos  interessados  a
integrar  a  FORÇA  TAREFA  DE  INTERVENÇÃO  PENITENCIÁRIA  (FTIP),  do
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), Ministério da Justiça e Segurança Pública
(MJSP),  em  conformidade  ao  Convênio  de  Cooperação  Federativa  n.º  28/2017  (SEI
5089029),  celebrado  entre  a  União  e  o  Estado  de  Mato  Grosso,  cadastro  reserva  para
integrar 2ª  Turma de Selecionados,  com finalidade de atuar  em situações  de crises nos
estabelecimentos  penitenciários  das  unidades  da  federação  de  acordo  com  as  normas
estabelecidas neste Edital e as necessidades da FTIP.

I. DO OBJETO E DISPOSIÇÕE GERAIS
1.1 – O presente Edital tem por objetivo estabelecer no âmbito do Sistema Penitenciário do
Estado  de  Mato  Grosso,  as  normas  para  o  processo  de  seleção  interna  dos  agentes
penitenciários do quadro efetivo do Sistema Penitenciário/SISPEN-MT visando integrar
o cadastro de reserva no total de 40 (quarenta) vagas/selecionados, para a Força Tarefa
Integrada  Penitenciária/FTIP  –  DEPEN/MJSP,  sendo  que  os  selecionados  no  presente
seletivo interno integrarão o Segundo Cadastro Reserva, por meio de análise curricular
pela  Comissão  instituída  na  Portaria  n.º  010/2019/GAB/SAAP/SESP,  publicada  no Diário
Oficial do Estado em 03/06/2019, de caráter eliminatório e classificatório, e a submissão a
Teste de Aptidão Física – TAF e Teste de Aptidão de Tiro – TAT, de caráter exclusivamente
eliminatório,  a  ser  executado/aplicado  pelo  quadro  de  instrutores  da  Diretoria  de  Ensino
Penitenciário;
1.2  – A participação  no  processo  seletivo  interno  para  o  segundo  cadastro  reserva  para
integrante da FTIP condiciona-se à apresentação de toda a documentação e requisitos exigidos
neste Edital  e anexos.  A não entrega de qualquer documento exigido pelo presente Edital
implicará no indeferimento da inscrição e a consequente eliminação automática do candidato;
1.3 – O preenchimento da Ficha de Inscrição no Seletivo Interno (anexo I),  bem como a
entrega da documentação especificada, demonstra que o candidato concorda com os termos
do presente Edital e anexos, sujeitando-se, assim, às regras nele previstas;
1.4 – A inexatidão das declarações ou a irregularidade nos documentos, identificados durante
a  conferência  dos  documentos  e  na  execução  do  processo  seletivo  interno,  eliminará  o
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candidato da seleção e/ou, se verificadas posteriormente a divulgação da classificação final e
homologação  do  resultado  final,  impedirão  a  sua  atuação,  anulando-se  todos  os  efeitos
decorrentes da sua inscrição e/ou cancelamento do seu cadastro; e
1.5  – São  atribuições  do  integrante  da  Força  Tarefa  de  Intervenção  Penitenciária  –
DEPEN/MJSP:

a) Apresentar-se a seu respectivo Superintendente Regional, na cidade de Cuiabá-MT,
sempre que convocados a integrar a FTIP;
b) Permanecer mobilizado por período mínimo de 90 (noventa) dias e, ressalvado os
casos de prorrogação e/ou até  a desmobilização, na cidade de Brasília/DF e/ou na
unidade da federação requisitante da intervenção a disposição da FTIP;
c) Atuar em situações de crises no sistema penitenciário das unidades da federação; e
d) Subordinar-se  a  chefia  da  Força  Tarefa  de  Intervenção  Penitenciária  –
DEPEN/MJSP ou a autoridade administrativa do Sistema Penitenciário da Unidade da
Federação requisitante.

II. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
O  candidato  no  ato  da  inscrição,  deverá  atender  os  requisitos  abaixo  elencados,  os
comprovando através do envio da documentação do item III, sob pena de indeferimento da
inscrição:

a) Ser Agente do Sistema Penitenciário, voluntário na participação nas fases do seletivo
interno (teste de aptidão física e teste de aptidão de tiro, a ser executado na cidade de
Cuiabá) e possuir, no mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo;

b) Possuir Carteira Funcional com Porte de Arma de Fogo (dentro do prazo de validade);
c) Possuir  Carteira Nacional de Habilitação,  com no mínimo, Categoria B (dentro do

prazo de validade);
d) Não  ter  sido  condenado  em  Procedimento  Administrativo  Disciplinar  ou  possuir

sanção disciplinar imposta, nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação
do  Edital  por  meio  de  declaração  do  próprio  candidato  na  ficha  de  inscrição  no
processo  seletivo,  e  cuja  comprovação se  dará  através  de  consulta  pela  Comissão
instituída  pela  Comissão  instituída  na  Portaria  n.º  010/2019/GAB/SAAP/SESP,
publicada no Diário Oficial  do Estado em 03/06/2019, dos classificados na análise
curricular,  à  Unidade Setorial  de Correição – UNISCOR/SISPEN da Secretaria  de
Estado de Segurança Pública;

e) Não responder a Processo Criminal e ter sido indiciado em inquérito policial;
f) Possuir disponibilidade para permanecer em mobilização, em sistema de sobreaviso

em Brasília/DF, ou onde estiver a FTIP;
g) Integrar o quadro de servidores operacionais da unidade penal e/ou gerência de lotação

(exemplo se o servidor integra o grupo de intervenção, contenção, guarda/vigilância
(interna e externa) e escolta da respectiva);

h) Fica  vedado  a  inscrição  de  agente  penitenciário  ocupante  (nomeado)  de  cargo
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comissionado e/ou função de confiança; e
i) Fica vedado a inscrição de servidor lotado no prédio sede da Secretaria Adjunta de

Administração Penitenciária e dos instrutores da Diretoria de Ensino Penitenciária que
aplicarão o Teste de Aptidão Física e o Teste de Aptidão de Tiro.

III. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
O candidato no ato da inscrição, deverá apresentar as documentações abaixo elencados, sob
pena de indeferimento da inscrição:

a) Apresentar Carteira de Identidade Funcional com Porte de Arma de Fogo (dentro do
prazo de validade), sob pena de indeferimento da inscrição;

b) Apresentar Carteira Nacional de Habilitação, com no mínimo, Categoria B (dentro do
prazo de validade), sob pena de indeferimento da inscrição;

c) Apresentar Certidão e/ou Declaração de Efetivo Exercício, com emissão no máximo
até 90 dias anteriores a data de início das inscrições, sob pena de indeferimento da
inscrição;

d) Apresentar  Certificado  e/ou  Declaração  de  participação  em  Curso  de  Intervenção
Rápida em Recinto Carcerário Módulo Básico – CIRRC, com carga horária miníma de
104 horas-aula, e/ou Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário Módulo
Avançado – CIRRC,  com carga horária  miníma de 204 horas-aula,  e/ou  Curso de
Operações Penitenciárias Especializadas – COPE/SOE, com carga horária miníma de
312  horas-aula,  e/ou  Curso  de  Nivelamento  e  Manutenção  em  Operações
Penitenciárias Especializadas – COPE/SOE, com carga horária miníma de 120 horas-
aula, e/ou Curso de Intervenção Rápida – CIR-MT, com carga horária miníma de 120
horas-aula,  realizados  pela  Diretoria  de  Ensino  Penitenciário  e/ou  instituições
congêneres  e/ou  o  Certificado  e/ou  Declaração  de  participação  no  curso  esteja
devidamente com o homologado/chancelado pela DENPEN, para fins da contagem de
pontuação e análise técnico-operacional do candidato;

e) Apresentar Certificado e/ou Declaração de cursos  ofertados pela Diretoria de Ensino
Penitenciário – DENPEN - “Escola Penitenciária”,  e/ou de instituições  congêneres
e/ou o Certificado e/ou Declaração de participação no curso esteja devidamente com o
homologado/chancelado pela DENPEN, com carga horária miníma de 16 horas-aula
em  capacitação,  habilitação,  realinhamento  operacional  e/ou  operacional  em
armamento e tiro, cuja participação no curso não tenha sido superior a 3 (três) anos,
contado da data do protocolo da inscrição, não serão aceitos certificados do Curso de
Formação Inicial e do Curso de Práticas Operacionais Agepens – POA,  para fins da
contagem de pontuação e análise da qualificação do candidato;

f) Apresentar Certificado ou Declaração emitida pela Diretoria de Ensino Penitenciário
e/ou  instituições  congêneres,  como  instrutor  em  curso  de  formação,  capacitação,
habilitação,  realinhamento  operacional  e/ou  operacional  em  armamento  e  tiro
ofertadas pela DENPEN e/ou instituições congêneres, com carga horária miníma de 8
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horas-aula, cuja instrução do curso não tenha sido superior a 3 (três) anos, contado da
data  do  protocolo  da  inscrição,  para  fins  da  contagem de  pontuação  e  análise  da
qualificação do candidato;

g) Apresentar Certidões Negativas Criminais, do domicílio dos últimos 5 (cinco) anos:
Justiça Federal e Justiça Estadual de 1º e 2º Grau, e os candidatos do gênero masculino
deverão apresentar Certidão da Justiça Militar, no caso da apresentação de certidão
positiva  deverá  o candidato fazer  juntar  certidão  de  inteiro teor  do processo,  com
emissão no máximo até 90 dias anteriores a data de início das inscrições, sob pena de
indeferimento da inscrição;

h) Firmar  Declaração  de  não  ter  sido  condenado  em  Procedimento  Administrativo
Disciplinar ou possuir sanção disciplinar imposta, nos últimos 5 (cinco) anos, a contar
da data de publicação do Edital, cuja comprovação se dará através de consulta pela
Comissão, da relação das inscrições deferidas e dos classificados na análise curricular,
à  Unidade Setorial  de Correição – UNISCOR/SISPEN da Secretaria  de Estado de
Segurança  Pública,  conforme constante  na  ficha  de  inscrição  no processo  seletivo
(Anexo I), sob pena de indeferimento da inscrição;

i) Firmar Declaração de estar em gozo de plena saúde e capacidade física, sob pena de
indeferimento da inscrição, cuja comprovação se dará através do devido Atestado de
Aptidão  Física  (Atestado  Médico)  e  Exame  Ergométrico  (teste  de  esteira
acompanhado  de  laudo  médico  atestando  a  aptidão  física)  a  ser  apresentado  pelo
candidato classificado na análise curricular, observado o limite de até 2 (duas) vezes o
total de vagas ofertadas, quando convocado para o Teste de Aptidão Física – TAF, não
podendo ser superior a 30 dias da data de realizada do TAF,  conforme constante na
ficha  de  inscrição  (Anexo  I), e  conseguinte  eliminação  do  candidato  do  seletivo
interno pela não apresentação do documento;

j) Apresentar a Ficha de Inscrição no Seletivo Interno (Anexo I) e a Ficha de Inscrição e
Cadastro da Coordenação de Mobilização e Controle Efetivo – Departamento da Força
Nacional de Segurança Pública (Anexo II), disponível no site oficial da Secretaria –
sitio  www.sejudh.mt.gov.br,  no  link  TRANSPARÊNCIA  SEJUDH/EDITAIS,
devidamente preenchida com seus dados e assinatura, sob pena de indeferimento da
inscrição;

k) Apresentar autorização prévia do superior hierárquico para integrar a Força Tarefa de
Intervenção Penitenciária – DEPEN/MJSP, conforme constante na ficha de inscrição
no seletivo interno (Anexo I), sob pena de indeferimento da inscrição;

l) Apresentar declaração do superior hierárquico que o candidato integra o quadro de
servidores operacionais da unidade penal de lotação (exemplo se o servidor integra o
grupo de intervenção,  contenção,  guarda/vigilância  (interna e externa)  e  escolta da
respectiva unidade penal), conforme constante na ficha de inscrição no seletivo interno
(Anexo I), sob pena de indeferimento da inscrição;

m) Apresentar  declaração  do  superior  hierárquico  que  o  candidato  não  é  ocupante
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(nomeado) de cargo comissionado e/ou função de confiança, conforme constante na
ficha  de  inscrição  no  seletivo  interno  (Anexo  I),  sob  pena  de  indeferimento  da
inscrição;

n) Apresentar o Termo de Ciência, nos termos do Anexo III, e o Termo de Renúncia de
ajuda  de  custo  nas  fases  do  processo  seletivo  interno,  nos  termos  do  Anexo  IV,
disponível  no  site  oficial  da  Secretaria  –  sitio  www.sejudh.mt.gov.br,  no  link
TRANSPARÊNCIA SEJUDH/EDITAIS, devidamente preenchido e assinado; e

o) Apresentar  o  Checklist/Ficha  de  Dados  e  Avaliação  do  Candidato  (Anexo  V),
disponível  no  site  oficial  da  Secretaria  –  sitio  www.sejudh.mt.gov.br,  no  link
TRANSPARÊNCIA SEJUDH/EDITAIS, devidamente preenchido com seus dados nos
campos  de  preenchimento  obrigatório  do  candidato  e  assinatura,  sob  pena  de
indeferimento da inscrição.

IV. DA INSCRIÇÃO
4.1 –  As inscrições ocorrerão no período do dia 24 de junho de 2019, com início às 8
horas  e  finalizarão no dia 28 de junho de  2019,  às  18 horas,  conforme Anexo VII  –
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO INTERNO;
4.2 – O candidato no ato da inscrição, deverá atender os requisitos elencados no item II e
encaminhar as documentações elencadas no item III, sob pena de indeferimento da inscrição;
4.3 – Não serão consideradas  deferidas (validas) as inscrições encaminhadas (cujo e-mail
enviado) fora do prazo, horários preestabelecidos no item 4.1 e as que não seja enviada a
documentação anexa a ficha de inscrição no seletivo interno, as quais poderão ser juntadas
pelo  candidato  que  tiver  sua  inscrição  indeferida  pela  falta  de  envio  da  documentação
requerida, no prazo específico de 2 (dois) dias úteis para a interposição de recurso a contar da
data disposta no item 4.5;
4.4 – As inscrições serão realizadas na seguinte modalidade:
INSCRIÇÃO  ONLINE,  (forma  eletrônica).  O  candidato  deverá  preencher  as  Ficha  de
Inscrição  no  Seletivo  Interno  e  a  Ficha  de  Inscrição  e  Cadastro  da  Coordenação  de
Mobilização e Controle Efetivo – Departamento da Força Nacional de Segurança Pública e
assiná-las  (Anexos  I  e  II),  disponível  no  site  oficial  da  Secretaria  –  sitio
www.sejudh.mt.gov.br, no link TRANSPARÊNCIA SEJUDH/EDITAIS e não esquecendo de
firmar as declarações das alienas “h” e “i” do item III do edital, e colher a assinatura de seu
superior hierárquico (nos campos de autorização ao candidato para participação na FTIP; que
o candidato integra o quadro de servidores operacionais da unidade penal de lotação; que o
candidato não é ocupante (nomeado) de cargo comissionado e/ou função de confiança), os
Termo de Ciência (Anexo III) e Termo de Renúncia de ajuda de custo nas fases do processo
seletivo interno (Anexo IV) devidamente preenchidos e assinados, o Checklist  e Ficha do
Candidato (Anexo V) devidamente preenchido com seus dados, os campos de preenchimento
obrigatório  do  candidato  e  assinatura,  e  enviar  os  documentos  contantes  no  item  III,
escaneados em cor preto e branco, em formato exclusivamente PDF, em formato/arquivo não
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zipado,  em  arquivo  único  de  tamanho  máximo  15  MB/megabytes  (vez  única),
individualmente por meio do e-mail pessoal do candidato (fica vedado a utilização de e-mails
funcionais das unidades administrativas e/ou unidades penais para o envio da inscrição do
candidato, sob pena de indeferimento da inscrição), devendo constar o nome do candidato
acompanhado da frase: “Inscrição Processo Seletivo 2ª Turma FTIP” no “campo assunto”,
exemplo: Fulano de Tal – Inscrição Processo Seletivo 2ª Turma FTIP, para o e-mail oficial:
gabsaap@sejudh.mt.gov.br, sendo vedado o envio dos documentos escaneados em colorido,
em formato diverso do PDF (tais como png, jpeg, foto, etc), zipado, em arquivo que não seja
único e excedente a 15 MB, o envio da inscrição de mais de 1 (um) candidato por e-mail e
que não conste  o nome do candidato  no “campo assunto”,  em e-mail  diverso do oficial:
gabsaap@sejudh.mt.gov.br,  e  o  envio  de  e-mail  com  documentação  complementar
(documento faltante no ato do envio da inscrição serão desconsiderados/não aceitos) mesmo
durante o período compreendido no item “4.1”, sob pena de indeferimento da inscrição;
4.5 – As inscrições deferidas e indeferidas e a classificação da seleção da análise curricular,
serão divulgadas no dia 10 de julho de 2019, conforme Anexo VII – CALENDÁRIO DAS
ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO INTERNO, sendo publicadas no site oficial da
Secretaria – sitio www.sejudh.mt.gov.br, no link TRANSPARÊNCIA SEJUDH/EDITAIS;
4.6 – O candidato disporá do prazo de 2 (dois) dias úteis, a partir da divulgação das inscrições
deferidas e/ou indeferidas, para interpor recurso (Modelo Anexo VI) à Comissão instituída na
Portaria  n.º  010/2019/GAB/SAAP/SESP,  publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  em
03/06/2019,  a  qual  terá  o  prazo  de  até  3  (três)  dias  úteis  para  deferir  ou  não  o  recurso
administrativo,  cuja  decisão  será  divulgada  conforme  data  prevista  no  Anexo  VII  –
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO INTERNO e o envio da
decisão no e-mail constante da ficha de inscrição do candidato recorrente, dando-se a este
força de notificação junto ao destinatário, considerando a Portaria nº 91/2015/GAB/SEJUDH,
publicada no DOE de 16/09/2015. Sendo este o momento específico ao candidato que tiver
sua inscrição indeferida pela falta de envio da documentação requerida para fazer juntá-las;
4.7 – A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Comissão instituída
na  Portaria  n.º  010/2019/GAB/SAAP/SESP,  publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  em
03/06/2019, não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  de  comunicação,  incompatibilidade  e/ou
impossibilidade da abertura do arquivo por ter sido enviado em formado diverso de PDF e
excedente ao tamanho máximo de 15 MB, bem como outros fatores que impossibilitem a
transferência  de dados,  devendo constar  no e-mail  de envio  da  inscrição a  solicitação de
confirmação pelo destinatário do recebimento dos documentos;
4.8  – As  informações  prestadas  na  inscrição  e  os  documentos  enviados  são  de  inteira
responsabilidade do candidato, dispondo a Secretária Adjunta de Administração Penitenciária
do direito de excluir do seletivo interno o candidato que não preencher os formulários de
inscrição e o checklist/ficha do candidato de forma completa e correta, e/ou fornecer dados
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comprovadamente inverídicos, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais;
4.9 – O Candidato no ato da inscrição declara estar ciente e de pleno acordo com todas as
regras contidas neste Edital.

V. DO PROCESSO SELETIVO INTERNO
V.I – DOS CRITÉRIOS DA ANÁLISE CURRICULAR
5.1.1 – O candidato será avaliado através dos documentos comprobatórios do curriculum, pela
Comissão instituída na Portaria n.º 010/2019/GAB/SAAP/SESP, publicada no Diário Oficial
do Estado em 03/06/2019;
5.1.2  –  A  documentação  apresentada  será  pontuada  de  acordo  com  as  seguintes
especificações:
5.1.2.A  – Os  certificados  dos  cursos  relacionados  na  alínea  “d” do  item  III  –  DOS
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO atribuir-se a pontuação 1.0 ao certificado de curso com
carga horária de 100 a 199 horas-aula e a pontuação 2.0 ao certificado de curso com carga
horária acima de 200 horas-aula, por certificado juntado;
5.1.2.B – Os certificados e/ou declaração dos cursos relacionados na alínea “e” do item III –
DOS  DOCUMENTOS  PARA INSCRIÇÃO  poderá  o  candidato  apresentar  certificado  de
curso com carga horária superior a 40 horas-aula, vinculando-se a juntada de até 4 (quatro)
certificados com a respectiva carga horária e atribuir-se a pontuação 0.50 por certificado, e/ou
apresentar certificado de curso com carga horária superior a 16 até 40 horas-aula, vinculando-
se  a  juntada  de  até  8  (oito)  certificados  com  a  respectiva  carga  horária  e  atribuir-se  a
pontuação 0.25 por certificado juntado; e
5.1.2.C – Os certificados e/ou declarações relacionados na alínea  “f” do item III  – DOS
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO, apresentado pelo candidato da sua participação como
instrutor  em curso  de  formação,  capacitação,  habilitação,  realinhamento  operacional  e/ou
operacional em armamento e tiro ofertadas pela DENPEN e/ou instituição congênere, com
carga horária miníma de 8 horas-aula, vinculando-se a juntada de até 2 (dois) certificados com
a respectiva carga horária e atribuir-se a pontuação 0.25 por certificado juntado;

PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR
DOCUMENTOS APRESENTADOS QUANTIDADE

MÁXIMA
PONTUAÇÃO

UNITÁRIA
PONTUAÇÃO

MÁXIMA
1 Certificado de Curso elencado na alínea

“d” do  item  III  –  DOS
DOCUMENTOS  PARA  INSCRIÇÃO
(com  carga  horária  de  100  a  199
horas-aula)

1 1,0 1.0

2 Certificado de Curso elencado na alínea
“d” do  item  III  –  DOS
DOCUMENTOS  PARA  INSCRIÇÃO
(com  carga  horária  acima  de  200

1 2.0 2.0
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horas-aula)
3 Certificado de Curso elencado na alínea

“e” do  item  III  –  DOS
DOCUMENTOS  PARA  INSCRIÇÃO
(com carga horária  de  16 a  40 horas-
aula) e/ou

8 0.25 2.0

4 Certificado de Curso elencado na alínea
“e” do  item  III  –  DOS
DOCUMENTOS  PARA  INSCRIÇÃO
(com carga horária acima de 40 horas-
aula)

4 0,50 2.0

5 Certificado ou declaração emitido pela
Diretoria de Ensino Penitenciário como
instrutor  em  cursos  ofertados  pela
DENPEN  elencado  na  alínea  “f” do
item III – DOS DOCUMENTOS PARA
INSCRIÇÃO  (com  carga  horária
mínima de 8 horas-aula)

2 0,25 0.5

PONTUAÇÃO FINAL MÁXIMA 5,0

5.1.3 –  Cada certificado apresentado será pontuado uma única vez,  sendo considerado no
campo que atribua maior nota ao candidato.
5.1.4  –  Os  documentos  comprobatórios  das  alíneas  “e”,  “e”  e  “f”  do  item  III  –  Dos
documentos  para  Inscrição,  deverão  seguir  a  Instrução  Normativa  Conjunta  nº
01/2007/SAD/EG,  de  14  de  março  de  2007  que  disciplina  critérios  de  apresentação  de
certificados, diplomas e demais documentos comprobatórios de formação educacional;
5.1.5 – O candidato submetido a análise curricular, terá publicado o resultado da classificação,
conforme data prevista no Anexo VII – CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO
SELETIVO INTERNO,  no site oficial da Secretaria – sitio  www.sejudh.mt.gov.br, no link
TRANSPARÊNCIA SEJUDH/EDITAIS;
5.1.6 –  O candidato  disporá  do  prazo  de  2  (dois)  dias  úteis,  a  partir  da  divulgação  das
inscrições  deferidas  e  indeferidas,  e  da  classificação  da  análise  curricular,  para  interpor
recurso  (Modelo  Anexo  VI)  à  Comissão  instituída  na  Portaria  n.º
010/2019/GAB/SAAP/SESP, publicada no Diário Oficial do Estado em 03/06/2019, a qual
terá o prazo de até 3 (três) dias úteis para deferir ou não o recurso administrativo, cuja decisão
será divulgada conforme data prevista no Anexo VII – CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES
DO PROCESSO SELETIVO INTERNO e o envio da decisão no e-mail constante da ficha de
inscrição do candidato recorrente, dando-se a este força de notificação junto ao destinatário,
considerando a Portaria nº 91/2015/GAB/SEJUDH, publicada no DOE de 16/09/2015;
5.1.7 – Em caso de empate entre os candidatos, será considerado eliminado aquele que possuir
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menor tempo de efetivo exercício no cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário
de Mato Grosso; e
5.1.8 –  Será  convocado  para  submissão  ao  Teste  de  Aptidão  Física  –  TAF  o  candidato
classificado até 2 (duas) vezes do quantitativo das (40) vagas dispostas, cuja convocação,
divulgação do local, dar-se-á por meio de publicação, a data e o horário de realização dos
testes do TAF será em data prevista no Anexo VII – CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DO
PROCESSO  SELETIVO  INTERNO,  publicado  no  site  oficial  da  Secretaria  –  sitio
www.sejudh.mt.gov.br, no link TRANSPARÊNCIA SEJUDH/EDITAIS.

V.II DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
5.2.1 – O Teste de Aptidão Física – TAF será realizado  conforme previsto no  Anexo VII –
CALENDÁRIO  DAS  ATIVIDADES  DO  PROCESSO  SELETIVO  INTERNO,  em  data,
horário  previsto  no  Anexo  VII  –  CALENDÁRIO  DAS  ATIVIDADES  SO  PROCESSO
SELETIVO INTERNO, e o local a ser estabelecido pela Diretoria de Ensino Penitenciário em
acordo com a Comissão instituída na Portaria n.º 010/2019/GAB/SAAP/SESP, publicada no
Diário Oficial do Estado em 03/06/2019, a ser previamente informado ao candidato, no site
oficial  da  Secretaria  –  sitio  www.sejudh.mt.gov.br,  no  link  TRANSPARÊNCIA
SEJUDH/EDITAIS;
5.2.2 – O Teste de Aptidão Física – TAF será aplicado aos candidatos classificados até 2
(duas) vezes o quantitativo das 40 (quarenta) vagas, conforme as normas estabelecidas neste
edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências operacional e
desenvolver as competências técnicas necessárias para o seu desempenho com eficácia;
5.2.3 – O candidato convocado ao Teste de Aptidão Física – TAF deverá apresentar-se no
local com antecedência miníma de 15 (quinze) minutos do horário definido pela DENPEN-
MT,  para  a  realização  do  Teste  de  Aptidão  Física  –  TAF,  de  caráter  exclusivamente
eliminatório, conforme descritos a seguir:
5.2.3.A – O candidato deverá comparecer no horário e local designado para a realização do
Testes de Aptidão Física – TAF portando os documentos: Carteira de Identidade, ou Carteira
de Identidade Funcional e/ou CNH; original do Atestado de Aptidão Física (atestado médico)
e Exame Ergométrico (teste de esteira acompanhado de laudo médico atestando a aptidão
física) comprovando o constante na alínea  “i” do item III – DOS DOCUMENTOS PARA
INSCRIÇÃO, com data no máximo 30 dias anteriores à de realização do TAF, e trajando
roupa apropriada para prática de educação física: camiseta, calção, tênis e meia;
5.2.3.B – O TAF será de caráter exclusivamente eliminatório, com o objetivo de selecionar os
candidatos aptos para a fase do Teste de Aptidão de Tiro – TAT visando integrar o cadastro de
reserva da FTIP, sendo submetidos ao TAT somente os candidatos não eliminados no Teste de
Aptidão Física – TAF;
5.2.3.C  – Os  exercícios  do  Teste  de  Aptidão  Física  –  TAF  serão  aplicados  de  forma
subsequente,  com intervalo  mínimo  de  5  (cinco)  minutos  entre  um exercício  e  outro.  O
candidato realizará cada exercício em única tentativa, sem direito a repetição/reteste;
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5.2.3.D – O candidato que não obtiver pontuação mínima em qualquer exercício do TAF não
poderá  prosseguir  na  realização  dos  demais  exercícios,  estando  eliminado e,
consequentemente, excluído do processo seletivo interno;
5.2.3.E – Não será permitida a permanência de candidato eliminado no local de realização do
Teste de Aptidão Física – TAF;
5.2.3.F – O candidato será considerado apto no Teste de Aptidão Física – TAF se submetido a
todos os exercícios, obtiver o desempenho mínimo de 7 (sete) pontos em cada teste/exercício
físico; e
5.2.3.G – O candidato será considerado inapto no Teste de Aptidão Física se não obtiver o
desempenho mínimo de 7 (sete) pontos em cada teste/exercício físico.
5.2.4 – Os exercícios do Teste de Aptidão Física – TAF compreendem: barra fixa, abdominal
ininterrupto  (remador),  flexão  de  braço  e  corrida  de  resistência  (40  minutos),  e  serão
realizadas com o candidato trajando vestimentas apropriadas para a execução de atividades
físicas.

Do Teste de Barra Fixa
a) Barra Masculina
O candidato deverá se pendurar na barra, pegada livre, cotovelos estendidos, ao comando de
iniciar,  o  candidato  flexionará  os  cotovelos  simultaneamente  de  forma  que  seu  queixo
ultrapasse a parte superior da barra. O movimento será repetido tantas vezes quanto possível,
desde que mantenha-se suspenso na barra sem tocar o solo ou as barras laterais. Contagem
referente ao número de movimentos completados corretamente.

a.1) Não  é  permitido  utilizar  movimentos  acessórios  como  extensão  da  coluna
cervical, dos quadris, pernas, ou balançar o corpo para executar cada flexão;
a.2) Não deve haver  o contato das pernas  ou do corpo com quaisquer  objetos  ou
auxílios;
a.3) Para a contagem, serão válidas as trações corretamente executadas, a partir do
momento em que a barra for segurada com as duas mãos;
a.4) Não  será  permitido  que  o  avaliado  solte  uma  das  mãos  após  a  tomada  da
empunhadura e execução do exercício;
a.5) Não será permitido utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das
mãos;
a.6) Encerra-se a execução do exercício assim que o candidato largar a barra;
a.7) Serão computadas as trações executadas em que o queixo ultrapasse a altura da
barra sem que, para isso, tenha ocorrido qualquer tipo de auxílio.

b) Barra Feminina
A candidata deverá se pendurar na barra, pegada livre, mantendo os braços flexionados e o
queixo acima da parte superior da barra (não será permitido apoiar o queixo na barra ou
qualquer  outro  auxílio).  Ao comando de  iniciar,  depois  de  tomada a  posição  inicial  pela
candidata, inicia-se a cronometragem do tempo.
A pontuação do teste de barra fixa será conforme a tabela:
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BARRA
MASCULINA

BARRA FEMININA
ISOMETRIA

PONTUAÇÃO

13 ou + 14” ou + 10,0
10 a 12 11” a 13” 9,0
07 a 09 08” a 10” 8,0
04 a 06 05” a 7” 7,0

Inferior a 04 Inferior a 05” ELIMINADO

Do Teste de Abdominal ininterrupto (remador)
Masculino e Feminino
O candidato coloca-se em decúbito dorsal sobre o solo, com o corpo inteiramente estendido,
bem como os braços estendidos acima da cabeça, tocando o solo. Através de contração da
musculatura abdominal, adotará a posição sentada, flexionando simultaneamente os joelhos. É
requisito  para  a  execução  correta  do  movimento  que  os  braços  sejam  levados  à  frente
estendidos e paralelos ao solo, e ainda que a linha dos cotovelos ultrapasse a linha dos joelhos
durante a flexão. Em seguida, o avaliado retorna à posição inicial até que toque o solo com as
mãos,  completando  um movimento,  quando então  poderá  dar  início  à  execução  de  novo
movimento. O teste é iniciado quando o candidato começar a primeira repetição. O número de
movimentos  executados corretamente será o resultado obtido.  Não é permitido  o repouso
entre os movimentos.
A pontuação do teste abdominal remador será conforme a tabela:

REPETIÇÕES MASC REPETIÇÕES FEM PONTUAÇÃO
59 ou + 54 ou + 10,0
53 a 58 48 a 53 9,0
47 a 52 38 a 47 8,0
40 a 46 28 a 37 7,0

Inferior a 40 Inferior a 28 ELIMINADO

Do Teste de Flexão de Braço
Masculina e Feminino
O candidato partindo da posição inicial de apoio de frente sobre o solo e braços estendidos
executará a flexão de braços com o corpo na posição paralelo ao solo e em seguida realizará a
extensão total dos braços com o corpo ereto. O candidato executará sucessivas flexões de
braço e serão contadas aquelas em que o tronco não tocar o solo. O ritmo das repetições, sem
paradas,  fica a  critério  do(a)  candidato(a)  e  não há tempo limite.  O candidato do gênero
feminino será permitida a realização da flexão de braços com os joelhos apoiados ao solo.
A pontuação do teste de flexão de braço será conforme a tabela:

REPETIÇÕES MASC REPETIÇÕES FEM PONTUAÇÃO
31 ou + 26 ou + 10,0
26 a 30 21 a 25 9,0
21 a 25 16 a 20 8,0
15 a 20 10 a 15 7,0
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Inferior a 15 Inferior a 10 ELIMINADO

Do teste de Corrida de resistência
Masculino e Feminino
Para a corrida,  o candidato deverá no tempo de 40 (quarenta) minutos,  percorrer a maior
distância  possível,  da  forma  que  preferir,  desde  que  respeite  os  limites  físicos  da  pista,
estabelecidos pela coordenação.
A pontuação da corrida de 40 (quarenta) minutos será conforme a tabela:

MASCULINO FEMININO PONTUAÇÃO
6.000 ou + m 5.700 ou + m 10,0

5.900 m 5.600 m 9,0
5.800 m 5.500 m 8,0
5.700 m 5.400 m 7,0

Inferior a 5.700 m Inferior a 5.400 m ELIMINADO

5.2.5 – O candidato que deixar de realizar qualquer um dos testes, será considerado inapto
e, consequentemente, eliminado nos Testes de Aptidão Física – TAF e eliminado do seletivo
interno;
5.2.6  – Os  casos  de  alterações  orgânicas  (estados  menstruais,  indisposições,  cãibras,
contusões, gravidez, etc.), bem como qualquer outra condição que impossibilite o candidato
de submeter-se aos testes ou diminua sua capacidade física e/ou orgânica, não serão levados
em consideração e, portanto, nenhum tratamento diferenciado será concedido, bem como não
serão realizados em data e horário que não os previamente estabelecidos para tal finalidade;
5.2.7 – Somente por motivo de força maior, a critério da Secretaria Adjunta de Administração
Penitenciária ou da Comissão nomeada por Portaria do Secretário Adjunto de Administração
Penitenciária, os testes previstos para um determinado dia poderão ser suspensos, devendo ser
realizados em data posterior,  mantidos válidos todos os exames já realizados e resultados
obtidos;
5.2.8 – Será submetido ao Teste de Aptidão de Tiro – TAT o candidato não eliminado no Teste
de Aptidão Física, ficando ciente que a convocação será automática, dando-se por sua não
eliminação no Teste de Aptidão Física – TAF, e ciente que o TAT será realizado no Estande de
Tiro  do  Centro  de  Treinamento  da  Penitenciária  Central  do  Estado,  em  data  e  horário,
conforme previsto no  Anexo VII – CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO
SELETIVO INTERNO, publicado no site oficial da Secretaria – sitio www.sejudh.mt.gov.br,
no link TRANSPARÊNCIA SEJUDH/EDITAIS.

V.III DO TESTE DE APTIDÃO DE TIRO
5.3.1 – O Teste de Aptidão de Tiro – TAT será realizado conforme previsto no Anexo VII –
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO INTERNO, em data  e
horário previamente informado ao candidato, em primeira data subsequente a de realização do
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TAF, conforme disposto no site oficial da Secretaria – sitio  www.sejudh.mt.gov.br, no link
TRANSPARÊNCIA SEJUDH/EDITAIS, e será realizado no Estande de Tiro do Centro de
Treinamento  da  Penitenciária  Central  do  Estado,  utilizando  arma  institucional  do
SISPEN-MT, sendo pistola Imbel MD6 TC calibre .40 e Espingarda Boito calibre. 12;
5.3.2 – O Teste de Aptidão de Tiro – TAT será aplicado aos candidatos não eliminados no
Teste de Aptidão Física – TAF, conforme as normas estabelecidas neste edital,  tendo em
vista  a  aptidão  tática  necessária  para  suportar  as  exigências  operacional  e  desenvolver  as
competências técnicas necessárias para o seu desempenho com eficácia;
5.3.3 – O candidato convocado deverá apresentar-se no local e com antecedência miníma de
15 (quinze) minutos do horário definido pela DENPEN-MT, para a realização do Teste de
Aptidão  de  Tiro  (TAT),  portando  um  dos  documentos:  Carteira  Identidade,  Carteira  de
Identidade Funcional e/ou CNH; e trajando roupa e equipamentos apropriados para prática de
tiro, tais como: camiseta manga longa na cor preta e/ou gandola, calça na cor preta, cobertura
(boné na cor preta), protetor auricular, óculos de proteção e coldre;
5.3.4 – A prova prática de tiro, que terá caráter exclusivamente eliminatório, será realizada da
seguinte forma:
Da Descrição dos Testes do TAT
a) Para Pistola:

a.1) Do Alvo: uma folha de papel A4;
a.2) Quantidade de Tiros e Distância do atirador do alvo: 5 (cinco) disparos a 7 (sete)
metros, em 25 (vinte e cinco) segundos;
a.3) Mecanismo de disparo travado; e
a.4) Da Avaliação: O candidato estará a 7 (sete) metros do alvo. Deverá obedecer aos
comandos do avaliador, municiando o carregador com 5 (cinco) munições. Após ao
comando de carregar  seu armamento,  deverá  esperar  com a  arma no coldre  até  o
comando do avaliador. Ao comando de “defenda”, executará 5 disparos a partir do
saque em pé, a 7 (sete) metros no tempo máximo de 25 (vinte e cinco) segundos;
ficando eliminado o candidato que não alcançar o mínimo de 3 (três) acertos no alvo.
Cada disparo efetuado após o tempo limite de 25 (vinte e cinco) segundos, não será
considerado.

b) Para Espingarda Calibre 12:
b.1) Do Alvo: plates metálicos;
b.2) Quantidade de Tiros e Distância do atirador do alvo: 5 (cinco) disparos a 7 (sete)
metros, em 50 (cinquenta) segundos;
b.3) Mecanismo de disparo travado; e
b.4) Da Avaliação: O candidato estará a 7 (sete) metros do alvo. Deverá obedecer aos
comandos do avaliador, municiando o carregador com 5 (cinco) munições. Após ao
comando de carregar seu armamento, deverá esperar com a arma na posição sul até o
comando do avaliador. Ao comando de “defenda”, executará 5 disparos em pé, a 10
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(dez)  metros  no  tempo  máximo  de  50(cinquenta)  segundos;  ficando  eliminado  o
candidato que não alcançar  o  mínimo de 3 (três)  acertos  nos  alvos.  Cada disparo
efetuado após o tempo limite de 50 (cinquenta) segundos, não será considerado.

5.3.5 – A munição será fornecida pela Diretoria de Ensino Penitenciário para os candidatos,
para o teste da pistola será utilizada a munição EXPO GOLD e para o teste da Calibre 12 a
munição será a de IMPACTO CONTROLADO, capaz de derrubar o alvo;
5.3.6 –  Na  ocorrência  de  panes:  pane  de  nega,  chaminé,  pane  de  alimentação  e  dupla
alimentação,  e  trancamento,  será  de  responsabilidade  do  operador  saná-las,  sendo  o
cronometro  travado  durante  a  solução  da  pane  e  destravado  após  esta,  quando  a  pane
apresentada causar a substituição do armamento este será substituído e o teste repetido. Nos
casos de pane de nega a munição será reposta;
5.3.7 – O candidato que deixar de realizar qualquer um dos testes, será considerado eliminado
nos  Testes  de  Aptidão  de  Tiro  –  TAT  e  do  seletivo  interno,  serão  aplicados  de  forma
subsequente, com intervalo mínimo de 5 (cinco) minutos entre um reste e outro. O candidato
realizará cada teste em única tentativa, sem direito a repetição/reteste;
5.3.8  – Os  casos  de  alterações  orgânicas  (estados  menstruais,  indisposições,  cãibras,
contusões, gravidez, etc.), bem como qualquer outra condição que impossibilite o candidato
de submeter-se ao Teste de Aptidão de Tiro – TAF ou diminua sua capacidade física e/ou
orgânica,  não serão levados em consideração e,  portanto,  nenhum tratamento diferenciado
será concedido, bem como não serão realizados em data e horário que não os previamente
estabelecidos para tal finalidade;
5.3.9 – Somente por motivo de força maior, a critério da Secretaria Adjunta de Administração
Penitenciária ou da Comissão nomeada por Portaria do Secretário Adjunto de Administração
Penitenciária, os testes previstos para um determinado dia poderão ser suspensos, devendo ser
realizados  em data  posterior,  mantidos  válidos  todos  os  testes  já  realizados  e  resultados
obtidos.
5.3.10 – O candidato submetido ao Teste de Aptidão de Tiro – TAT fica ciente que o resultado
será automático, dando-se por sua não eliminação em nenhum dos testes aplicados no TAT.

VI.  DAS  VAGAS  E  DA CLASSIFICAÇÃO  PRELIMINAR  E  DIVULGAÇÃO  DA
CLASSIFICAÇÃO  FINAL  E  HOMOLOGAÇÃO  DO  RESULTADO  FINAL  DO
PROCESSO SELETIVO INTERNO
6.1 – Total de 40 (quarenta) vagas para os agentes penitenciários a formação do cadastro
reserva  de  selecionados  a  integrar  a  Força  Tarefa  de  Intervenção  Penitenciária  –
DEPEN/MJSP;
6.2 – Considerar-se-á  classificado o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 3
(três) pontos na análise curricular, igual ou superior a 7 (sete) pontos no teste de aptidão física
e não eliminado no teste de aptidão de tiro;
6.3 – Quanto ao candidato que obtiver nota final inferior a 3 (três) pontos na análise curricular
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e inferior a 7 (sete) pontos no teste de aptidão física serão considerados desclassificados no
referido seletivo interno;
6.4 – O candidato será classificado conforme a nota obtida na análise curricular e teste de
aptidão física, e tenha não sido eliminado no teste de aptidão de tiro, no quantitativo disposto
de até 40 (quarenta) vagas; e
6.5 – No caso de empate na classificação final serão adotados os seguintes critérios:

a) ter maior tempo de serviço na função; e
b) ter maior idade.

6.5 – A divulgação da classificação final preliminar, observado a ordem de classificação do
candidato até o limite das vagas dispostas, se dará em publicação no site oficial da Secretaria
– sitio www.sejudh.mt.gov.br, no link TRANSPARÊNCIA SEJUDH/EDITAIS, conforme data
prevista no Anexo VII – CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO
INTERNO, para amplo conhecimento dos candidatos;
6.6  – O  candidato  disporá  do  prazo  de  2  (dois)  dias  úteis,  a  partir  da  divulgação  da
classificação final preliminar, para interpor recurso (Modelo Anexo VI) à Comissão instituída
na  Portaria  n.º  010/2019/GAB/SAAP/SESP,  publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  em
03/06/2019,  a  qual  terá  o  prazo  de  até  3  (três)  dias  úteis  para  deferir  ou  não  o  recurso
administrativo,  cuja  decisão  será  divulgada  conforme  data  prevista  no  Anexo  VII  –
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO INTERNO e o envio da
decisão no e-mail constante da ficha de inscrição do candidato recorrente, dando-se a este
força de notificação junto ao destinatário, considerando a Portaria nº 91/2015/GAB/SEJUDH,
publicada no DOE de 16/09/2015;
6.7 – A divulgação da Classificação Final e Homologação do Resultado Final, observado a
ordem de classificação do candidato até o limite das (40) vagas dispostas, se dará por ato
editalício  do  Secretário  de  Estado  de  Segurança  Pública  e  do  Secretário  Adjunto  de
Administração Penitenciária a ser publicado extrato no Diário Oficial do Estado e divulgado
na  íntegra no  site  oficial  da  Secretaria  –  sitio  www.sejudh.mt.gov.br,  no  link
TRANSPARÊNCIA  SEJUDH/EDITAIS,  conforme  data  prevista  no    Anexo  VII  –
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO INTERNO, para amplo
conhecimento, estando o candidato classificado devidamente ciente que poderá ser convocado
por ato da Secretaria  Adjunta de Administração Penitenciária e a  qualquer momento para
integrar a Força Tarefa Integrada Penitenciária – DEPEN/MJSP.

VII. DOS RECURSOS
7.1 – O candidato que desejar interpor recurso (Modelo Anexo VI) contra qualquer das fases
constantes do Edital,  disporá do prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do dia imediato à
divulgação do resultado da respectiva fase, para requerer vistas de seu desempenho junto à
Comissão instituída na Portaria n.º 010/2019/GAB/SAAP/SESP, publicada no Diário Oficial
do Estado em 03/06/2019 e impetrar recurso administrativo, fica o candidato ciente que na
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fase de Teste de Aptidão Física e no Teste de Aptidão de Tiro não ocorrerá reteste, face a seu
caráter exclusivamente eliminatório;
7.2 – O recurso deve ser protocolado (forma eletrônica) por meio de envio  para o e-mail
oficial:  gabsaap@sejudh.mt.gov.br,  devidamente  instruído  com os  documentos  pertinentes
escaneados em cor preto e branco, em formato exclusivamente PDF, em formato/arquivo não
zipado,  em  arquivo  único  de  tamanho  máximo  15  MB/megabytes  (em  vez  única),
individualmente por meio do e-mail pessoal do candidato (fica vedado a utilização de e-mails
funcionais  das  unidades  administrativas  e/ou  unidades  penais  para  o  envio  do  recurso
administrativo  interposto  pelo  candidato,  sob  pena  de  não  conhecimento  do  respectivo
recurso), devendo constar o nome do candidato acompanhado da frase: “Recurso Processo
Seletivo 2ª Turma FTIP” no “campo assunto”, exemplo: Fulano de Tal – Recurso Processo
Seletivo 2ª Turma FTIP, para o e-mail  oficial:  gabsaap@sejudh.mt.gov.br, sendo vedado o
envio dos documentos escaneados em colorido, em formato diverso do PDF (tais como png,
jpeg, foto, etc), zipado, em arquivo que não seja único e excedente a 15 MB, o envio do
recurso de mais de 1 (um) candidato por e-mail e que não conste o nome do candidato no
“campo assunto”, em e-mail diverso do oficial:  gabsaap@sejudh.mt.gov.br, e o envio de e-
mail com documentação complementar (documento faltante no ato do envio do recurso – por
e-mail) mesmo durante o período compreendido no item “7.1”, sob pena de não conhecimento
do respectivo recurso;
7.3 – O recurso administrativo será admitido uma única vez para cada fase;
7.4  – O  recurso  deverá  ser  endereçado  à  Presidência  da  instituída  pela  Portaria  n.º
010/2019/GAB/SAAP/SESP, publicada no Diário Oficial do Estado em 03/06/2019;
7.5 – Recebido o recuso à Comissão tera o prazo de até 3 (três) dias úteis para proferir a
decisão no recurso interposto;
7.6 – A decisão do recurso será dada ciência ao interessado, por meio da publicação de extrato
do conhecimento e/ou não conhecimento do recurso interposto no site oficial da Secretaria –
sitio  www.sejudh.mt.gov.br,  no  link  TRANSPARÊNCIA SEJUDH/EDITAIS  e  envio  da
decisão no e-mail constante da ficha de inscrição, dando-se a este força de notificação junto
ao destinatário,  considerando a Portaria  nº 91/2015/GAB/SEJUDH, publicada no DOE de
16/09/2015, que institui o sistema de envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico
(e-mail) como procedimento forma de comunicação interna administrativa entre as unidades
vinculadas e os servidores da SEJUDH.

VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1  – Fica  vedado  a  utilização  de  e-mails  funcionais  das  unidades  administrativas  e/ou
unidades penais para o envio da inscrição e do recurso administrativo do candidato, sob pena
de indeferimento da inscrição e não conhecimento do respectivo recurso administrativo;
8.2 – Qualquer irregularidade constatada durante a seleção e a vigência do respectivo cadastro
reserva,  em  relação  aos  requisitos  exigidos  para  inscrição,  a  documentação  para  análise
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curricular, no teste de aptidão física e no teste de aptidão de tiro, acarretará na anulação de
todos  os  atos  praticados,  inclusive  o  cancelamento  da  inscrição  ao  seletivo  interno  e  a
exclusão do nome do candidato  do cadastro reserva  da FTIP,  não  havendo reembolso de
quaisquer despesas do candidato, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais;
8.3 – Somente poderão será aceita a inscrição do candidato que satisfizer todas as condições
estabelecidas neste edital;
8.4 – Este edital poderá ser alterado ou complementado mediante edital de aditamento ou
complementar;
8.5  – A  inscrição  do  candidato  implicará  na  obrigatoriedade  de  conhecer  e  aceitar
incondicionalmente às normas e condições estabelecidas neste Edital; seus Anexos; Editais
Complementares e posteriores alterações, caso ocorram, bem como das normas e condições
restritivas que regem a aplicação de possíveis regimes especiais de trabalho da Força Tarefa
de Intervenção Penitenciária FTIP – DEPEN/MJSP;
8.6  – Consideram-se  as  relações  das  inscrições  deferidas,  indeferidas,  e  dos  candidatos
classificados para as fases do seletivo interno, e dos candidatos eliminados e da classificação
final como complementares a este Edital;
8.7  – Será  considerado  desistente  e  consequentemente  eliminado  do  seletivo  interno,  o
candidato que não encaminhar as fichas de inscrição e documentações em conformidade ao
Edital,  e uma vez convocado para o teste de aptidão física e teste de aptidão de tiro, não
apresentar o Atestado Médico,  em original conforme disposto no item 5.2.3.A, e que não
comparecer na data, horário e local designados;
8.8 – O candidato que fraudar ou tentar fraudar o presente seletivo interno, fazendo uso de
documentos  e  declarações  falsas,  comparecendo  substituindo  outro  candidato  ou  utilizar
algum artifício ilegal e imoral, contrários às normas definidas neste Edital e/ou em outros
comunicados relativos ao seletivo interno, e/ou nas instruções constantes de cada fase além de
ser eliminado do seletivo interno, em qualquer de suas fases, estará sujeito às sanções civis,
penais e administrativas;
8.9 – O processo seletivo interno terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação
da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período;
8.10  –  O  candidato  classificado  quando  convocado  para  integrar  a  Força  Tarefa  de
Intervenção Penitenciária – DEPEN/MJSP, serão requisitados e oficializados por intermédio
de seu superior hierárquico;
8.11 –  O agente  penitenciário  integrante  da  FTIP – DEPEN/MJSP,  ficará  mobilizado em
Brasília/DF, ou onde estiver a FTIP, com direito ao pagamento de diárias e passagens por
parte do DEPEN/MJSP;
8.12 – O agente penitenciário convocado e não sendo possível comparecer ao evento, o fato
deve  ser  imediatamente  comunicado  por  escrito,  mediante  justificativa,  ao  seu
Superintendente Regional e ao setor responsável pela FTIP – DEPEN/MJSP e a CRH/DFNSP,
com antecedência mínima de 72 horas em relação ao início do deslocamento;
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8.13 –  Fica ciente o agente penitenciário convocado a integrar a FTIP – DEPEN/MJSP que
em caso de não comparecimento, deverá providenciar a restituição do valor recebido a título
de diárias, no prazo máximo de 5 (cinco) dias bem como o pagamento de multa e da taxa de
não comparecimento ao embarque (no show) que venha a ser cobrada por empresa aérea pela
não utilização do bilhete e não comparecimento para o embarque;
8.14 – Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação no
Processo  Seletivo  Interno,  valendo  para  esse  fim  este Edital;  seus  Anexos;  Editais
Complementares  e  posteriores  alterações publicadas  no  site  oficial  da  Secretaria  –  sitio
www.sejudh.mt.gov.br, no link TRANSPARÊNCIA SEJUDH/EDITAIS;
8.15 – É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos publicados sobre
este processo seletivo através do  site oficial da Secretaria – sitio  www.sejudh.mt.gov.br, no
link TRANSPARÊNCIA SEJUDH/EDITAIS, para tomar conhecimento de seu conteúdo e não
alegar desconhecimento de qualquer natureza;
8.16 – É de inteira responsabilidade do candidato manter atualizado o endereço, telefone e e-
mail para contato junto a FTIP;
8.17 – O agente convocado e disponibilizado a FTIP deverá portar seus materiais de atuação
individual, utilizado comumente em sua unidade de lotação;
8.18 – Fazem parte deste Edital:
8.18.1 – Anexo I – Ficha de Inscrição no Seletivo Interno;
8.18.2 – Anexo II – Ficha de Inscrição e Cadastro da Coordenação de Mobilização e Controle
Efetivo – Departamento da Força Nacional de Segurança Pública;
8.18.3 – Anexo III – Termo de Ciência;
8.18.4 – Anexo IV – Termo de Renúncia ajuda de custo nas fases do processo seletivo interno;
8.18.5 – Anexo V – Checklist/Ficha de Dados e Avaliação do Candidato;
8.18.6 – Anexo VI – Modelo de Recurso Administrativo;
8.18.7 – Anexo VII – Calendário das atividades do Processo Seletivo Interno; e
8.18.8 – Os anexos I a V devem ser devidamente preenchido e assinado e encaminhado no ato
do envio da inscrição ao e-mail oficial: gabsaap@sejudh.mt.gov.br.
8.19 – Por questões de ordem técnica,  administrativa e/ou operacional  da Comissão e  da
execução deste processo seletivo as datas previstas no Anexo VII – Calendário das atividades
do  Processo  Seletivo  Interno,  poderão  ser  alteradas  a  partir  da  data  de  divulgação  das
inscrições deferidas e indeferidas, e do resultado preliminar da análise curricular;
8.20 – Os casos omissos neste Edital serão analisados pelos membros da Comissão instituída
na  Portaria  n.º  010/2019/GAB/SAAP/SESP,  publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  em
03/06/2019 e submetidos à apreciação e resolução do Secretário Adjunto de Administração
Penitenciária  do  Estado  de  Mato  Grosso,  e  ouvido  os  Superintendentes  Regionais  caso
necessário, observando às normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
8.21 – Fica delegada a competência dos demais atos complementares a efetivação do disposto
neste Edital ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciários, e os atos convocatórios e
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de  divulgação  dos  resultados  (inscrições  deferidas  e  indeferidas,  resultado  preliminar  da
análise  curricular,  convocação para o TAF e TAT, resultados  dos  recursos interpostos e  a
divulgação da classificação preliminar) ao Presidente da Comissão instituída na Portaria nº
010/2019/GAB/SAAP/SESP,  publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  em  03/06/2019,  sob
chancela do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária;
8.22 – Este Edital e a homologação do resultado final e relação dos selecionados/classificados
finais a integrar o cadastro reserva da FTIP será publicado na forma de extrato no Diário
Oficial do Estado e divulgado na íntegra no site oficial da Secretaria, entrando em vigor na
data de suas publicações.

Cuiabá/MT, 14 de junho de 2019.

(Documento Original Assinado)
EMANOEL ALVES FLORES

Secretário de Adjunto de Administração Penitenciária

(Documento Original Assinado)
ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS

Secretário de Estado de Segurança Pública
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