
 

 

ANEXO VIII 
 

MINUTA DA TERMO DE CREDENCIAMENTO  
 

Termo de compromisso para prestação de serviços de 
docência que entre si, celebram o Estado de Mato Grosso, 
por intermédio da Secretaria do Estado de Justiça e Direitos 
Humanos e ____________________________________, 
para a atuação junto à Diretoria de Ensino Penitenciário. 
 

 Cláusula Primeira- Das Partes 

1.1 O Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, 

representado por FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA, na qualidade de Secretário de Justiça e Direitos 

Humanos, e _________________________________________, doravante denominado (a), 

Docente portador do RG nº_______________________, e do CPF nº ______________________.  

Cláusula Segunda- Da Fundamentação 

 2.1 Decorre do processo Seletivo de Credenciamento de Docentes para atuação junto a Diretoria de 

Ensino Penitenciário –DENPEN/MT, regido pelo Edital  Nº001/2018/ SAAP /ESPEN/SEJUDH que 

integra este termo que as partes declaram conhecer e aceitar.  

Cláusula Terceira- Do Objeto 

 3.1 A prestação de serviços de Docência junto à Diretoria de Ensino Penitenciário da Secretaria 

Adjunta de Administração Penitenciária, nos cursos de formação, capacitação e treinamento de 

profissionais do Sistema Penitenciário de Mato Grosso. Cláusula Quarta- Da Gestão do Curso de 

Formação. 

 4.1 A gestão dos Cursos de formação, capacitação e/ou treinamento, bem como o 

acompanhamento das atividades de docência a que se refere este Termo, ficarão ao encargo da 

Diretoria de Ensino Penitenciário- DENPEN. 

 4.2 O Docente declara expressamente reconhecer o direito de Conveniência e oportunidade da 

Administração Pública com relação ao critério de chamamento dos docentes, desde que atenda o 

interesse público.  

4.3 O Docentes/Instrutor selecionado atuará preferencialmente na cidade de seu domicílio, 

podendo ser convidados a ministrar cursos em outros Polos Regionais conforme necessidade da 

Diretoria de Ensino Penitenciário.  

http://www.sejudh.mt.gov.br/documents/412021/4863199/EDITAL+N%C2%BA004+-+DENPEN-SEJUDH%2C+DE+31+DE++AGOSTO+DE+2016..pdf/c535a9ec-c147-41f1-8b20-7fe043d769ba


 

 

Cláusula Quinta- Das Obrigações do Docente credenciado  

5.1 Ao Docente credenciado compete: Executar as Atividades planejadas pela DENPEN;  

5.2 manter todas as condições exigidas para o credenciamento;  

5.3. Quando convocado para ministrar um curso, o Docente/Instrutor credenciado deverá entregar 

na Diretoria de Ensino Penitenciário, o material didático (provas e/ou atividades) digitalizados, bem 

como plano de aula e a indicação do material necessário para a aula;  

5.4 Discrição e sigilo sob pena de responsabilidade sobre particularidades da SEJUDH/SAAP/DENPEN 

e dos seus alunos; 

 5.5 Comunicar a Diretoria por escrito com antecedência mínima de 02 (dois) dias uteis, os motivos 

que impossibilitem o mesmo na execução dos serviços. Bem como a apresentação com antecedência 

mínima de meia hora no local onde serão ministradas a aulas. 

 5.6 Prestar esclarecimentos, formular relatórios de registro das atividades executadas, registrar 

presença e quaisquer ocorrência e proceder a informação a Diretoria de Ensino; 

 5.7 Zelar pelo material didático e ou operacional sob sua guarda, bem como instalações devem ser 

organizadas pós ministração das aulas. 

 Cláusula sexta- Da Vigência  

6.1 O Presente Termo de Credenciamento terá validade de 24 (vinte e quatro) meses podendo ser 

prorrogado por igual período, a critério da SEJUDH, sem prejuízo de ser realizado outro processo de 

credenciamento ao longo desse período, ressalvada a validade do presente procedimento.  

Cláusula sétima- Do Pagamento 

 7.1 Pelos serviços prestados os Docentes/Instrutores selecionados e credenciados poderão ser 

remunerados, se houver disponibilidade financeira/orçamentaria da SEJUDH, nos termos da Lei nº 

8.151, de 08 de janeiro de 2004, publicada no Diário Oficial de 08 de setembro de 2004, conforme 

Art. 6°, Inciso 1°, para os cursos de Educação Profissional Básico e Extensões, dispostos na referida 

Lei.  

Cláusula oitava- Das hipóteses de descredenciamento 

 8.1 Será automaticamente descredenciado o Instrutor que recusar-se a atender, por 3 (três) vezes 

consecutivas ou alternadas, sem motivo justificado, a demanda das atividades de cursos de 

capacitação, bem como aquele que descumprir qualquer das disposições do Termo de 

Credenciamento, bem como: 



 

 

 a) Descumprimento ou violação, no todo ou em parte, das normas contidas neste termo.  

b) Recebimento de 3 (três) avaliações inferiores ao mínimo de 60% (sessenta por cento), seguidas 

ou intercaladas, por parte dos alunos e/ou coordenadores; 

 c) O não comparecimento para ministrar aula sem prévia justificativa;  

d) Apresentação, a qualquer tempo, na vigência do respectivo processo seletivo, de documentos que 

contenham informações inverídicas; 

 e) Indiscrição e falta de sigilo sobre particularidades da SEJUDH/SAAP/DENPEN e dos seus alunos;  

f) Descumprimento de 15 minutos como prazo mínimo para estar presente no local onde realizará 

sua atividade sem motivo justificado;  

g) Negligência no zelo pelos equipamentos, material didático, estrutura física do local e bens 

patrimoniais disponibilizados pela Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola Penitenciária para a 

realização do trabalho, quer seja nas suas instalações, quer seja em estruturas de parceiros;  

h) Entrega e/ou divulgação de material promocional de empresas e/ou de seus serviços particulares, 

durante os contatos mantidos em nome da Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola Penitenciária, 

sem autorização expressa dessa; 

 i) Utilização de qualquer material desenvolvido pela Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola 

Penitenciária para seus produtos e programas particulares sem prévia autorização;  

j) Cobrança aos alunos de qualquer honorário profissional, complementar ou não, relativo aos 

trabalhos executados;  

k) Comercialização de produtos relacionados ou não ao trabalho, no recinto onde estiver atuando 

junto ao aluno da Escola, sem prévia autorização quando for o caso de interesse e benefício para as 

partes;  

l) Designação ou substituição por outro profissional, selecionado ou não, para executar o serviço 

pelo qual foi chamado pela Escola, no todo ou em parte, sem prévia autorização da Escola;  

m) Atuação em desacordo com os princípios do respeito e da moral individual, social e profissional, 

da ética e das relações interpessoais, consubstanciados nos objetivos, missão e finalidade da 

DENPEN/MT.  

8.2 O docente/instrutor credenciado que sofrer condenação em processo administrativo disciplinar 

durante o período de vigência do processo seletivo, serão desligados enquanto durar a sanção 

disciplinar, podendo ser restabelecidos ao Banco de Profissionais posteriormente.  



 

 

8.3 O profissional poderá requerer seu desligamento e/ou seu afastamento à Diretoria de Ensino 

Penitenciário/Escola Penitenciária, finda a execução do trabalho ou antes de seu início com a 

antecedência de 48 (quarenta e oito) horas para substituição.  

Cláusula nona- Dos documentos Integrantes 

 9.1 integram o presente contrato:  

9.1.1 O Edital de Credenciamento Nº001/2018/ SAAP /ESPEN/SEJUDH. 

9.1.2 Documentação Apresentado pelo Docente.  

Cláusula décima- Do Foro  

As partes elegem o Foro de Cuiabá/MT, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilégio 

que seja para dirimir quaisquer pendências que por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer 

pendências que eventualmente surjam na execução do presente contrato. E por estarem entre si 

justas e concordes, assinam as partes, o presente Termo de Credenciamento em 02(duas) vias igual 

teor e forma.  

 

__________________________________________________________________________ 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS AQUI REPRESENTADO PELO  

DIRETOR DA ESCOLA PENITENCIÁRIA 

 

_____________________________________________________________ 

DOCENTE  

Testemunhas: 

Nome ______________________________________________ 

CPF: ________________________________________________ 

Assinatura ___________________________________________ 

 

Nome ______________________________________________ 

CPF: ________________________________________________ 

Assinatura ___________________________________________ 

http://www.sejudh.mt.gov.br/documents/412021/4863199/EDITAL+N%C2%BA004+-+DENPEN-SEJUDH%2C+DE+31+DE++AGOSTO+DE+2016..pdf/c535a9ec-c147-41f1-8b20-7fe043d769ba

