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EDITAL nº 001/2018/SAAP/ESPEN/SEJUDH 
 
A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO, 
tendo em vista a necessidade de capacitação dos servidores do Sistema Penitenciário/MT, por meio 
da Diretoria de Ensino Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura do 
Edital Interno de Credenciamento de novos Docentes e Instrutores para cursos estabelecidos no 
Plano de Capacitação dos Servidores do Sistema Penitenciário de Mato Grosso: Formação Inicial e 
Continuada, conforme segue: 
 

I. DO OBJETO E DISPOSIÇÕE GERAIS 

1.1 Selecionar para credenciamento novos Docentes e Instrutores para ministrar aulas/instruções 
nos cursos promovidos pela Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola Penitenciária conforme área 
de conhecimento e ementa constante nos Anexos I e II deste edital, visando a formação inicial e 
continuada de servidores penitenciários. 
1.2 O processo de credenciamento será coordenado e executado pela Diretoria de Ensino 
Penitenciário, através de sua Comissão Técnica Avaliadora (anexo IX), cuja atribuição é conferir e 
analisar os documentos e selecionar os candidatos interessados neste processo seletivo, convocar 
profissionais para participar das bancas examinadoras de avaliação didática, analisar recursos e 
deliberar sobre questões referentes ao processo seletivo. 
1.3 São atribuições do Docente/Instrutor: 
a) Planejar, ministrar e avaliar as atividades dos cursos de capacitação (inicial e continuada); 

b) Participar de reuniões convocadas pela Diretoria de Ensino/Escola Penitenciária; 

c) Corrigir as atividades propostas; 

d) Apresentar relatório ao final do curso. 
1.4 A seleção de docentes/instrutores será realizada em 02 (duas) fases: 

1ª Fase de Análise Curricular 
2ª Fase de Plano de Aula e Avaliação Didática  

1.5 O preenchimento da Ficha de Inscrição (anexo III), bem como a entrega da documentação na 
forma especificada, demonstra que o candidato concorda com os termos do presente Edital e 
anexos, sujeitando-se, assim, às regras nele previstas. 
1.6 Os candidatos efetivamente credenciados serão convocados de acordo com a necessidade da 
Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola Penitenciária, em função da programação dos cursos de 
formação inicial e continuada, não gerando o credenciamento obrigatoriedade de convocação. 
1.7 A inexatidão das declarações ou a irregularidade nos documentos, identificados em qualquer 
fase do processo seletivo, eliminará o candidato da seleção e/ou, se verificadas posteriormente, 
impedirão a sua atuação, anulando-se todos os efeitos decorrentes da sua inscrição e/ou 
credenciamento. 
1.8 Os Docentes/Instrutores selecionados atuarão preferencialmente na cidade de seu domicílio, 
podendo ser convocados a ministrar cursos em outros Polos Regionais conforme necessidade da 
Diretoria de Ensino Penitenciário/ Escola Penitenciária. 
1.9 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. 
1.10 Estará eliminado do processo seletivo o candidato que: 
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a) Não apresentar o currículo completo, conforme especificação constante deste edital e anexos. 
b) Não apresentar as cópias dos documentos comprobatórios devidamente conferidos com o 
original pelos servidores da Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola Penitenciária  
c) Entregar os documentos fora do prazo estabelecido neste edital. 
d) Deixar de comparecer no dia, hora e local quando convocado para entrega de documentos e 
avaliações. 
 
II. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 

2.1 São requisitos para o credenciamento: 
a) Ser servidor da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso e 
possuir, o mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo; 
b) Ter formação na área de conhecimento pleiteada, sendo, no mínimo, um certificado e 
experiência comprovada para cada disciplina pretendida; 
c) Apresentar certidões Negativas Criminais: Federal e Estadual e de quitação eleitoral; 
d) Possuir disponibilidade nas datas e horários de atribuição das aulas/instrução, de acordo com o 
cronograma da Diretoria de Ensino/Escola Penitenciária. 
 

III . DA INSCRIÇÃO 
3.1 As inscrições iniciarão às 8h do dia 23 de janeiro de 2018 e finalizarão às 23h59 do 28 de 

janeiro de 2018. 
3.2 Não serão considerados documentos juntados após o final do prazo de inscrição. 
3.3 A inscrição será realizada em duas etapas: 
1º – Inscrição Preliminar, (forma eletrônica). O candidato deverá preencher o formulário de 

inscrição disponibilizado no site da SEJUDH e enviar os documentos abaixo relacionados, em 
formato PDF, em arquivo único, não zipado, para o e-mail oficial da Escola Penitenciária 
espencursos@sejudh.mt.gov.br: 

a) Ficha de inscrição; 
b) RG e CPF ou CNH. Para instrutores carteira de identidade funcional com porte; 
c) Certidão de efetivo exercício na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos; 
d) Certidões negativas criminais: Estadual e Federal e regularidade da Justiça Eleitoral; 
e) Currículo; 
f) Diplomas, certificados, declarações e documentos que comprovem a habilitação na disciplina 
pleiteada; 
g) Diplomas, Certificados, e declarações para análise curricular. 
 

3.3.1 Os currículos (anexo IV) deverão obedecer à sequência dos itens abaixo: 
Dados pessoais  
Escolaridade 
Atividades profissionais executadas atualmente 
Experiências profissionais nos últimos 05 (cinco) anos 
Documentos comprobatórios 
3.3.2 As certidões negativas e a de efetivo exercício poderão ser emitidas através dos sites oficiais 
das instituições (TJMT, TRF, TRE e SEGES); 

mailto:espencursos@sejudh.mt.gov.br#_blank
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3.3.3 Os candidatos poderão pleitear até 3 (três) disciplinas na formação inicial e 3 (três) disciplinas 
na formação continuada, porém a inscrição será única, devendo indicar quais disciplinas pretende 
concorrer no formulário e na ficha de inscrição. 
3.3.4 As informações prestadas no Formulário de Inscrição e documentos enviados serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão Técnica Avaliadora do direito de excluí-lo do 

Processo Seletivo se o preenchimento for feito com dados incompletos, incorretos, bem como se 

constatado serem inverídicas as informações. 

3.3.5 A Diretoria de Ensino/Escola Penitenciária não se responsabilizará por solicitação de 

inscrição não recebida por quaisquer motivos (falta de internet, energia, entre outros). 

2º – Inscrição definitiva, o candidato aprovado na fase de análise curricular, deverá apresentar 
todos os documentos citados anteriormente, originais e cópias, em horário de expediente vigente no 
executivo do Estado de Mato Grosso, na recepção da DENPEN, situada à Rua Thomé Fortes, nº 
215- Setor Norte, Bairro Morada do Ouro, Cuiabá-MT, na data da apresentação para a avaliação 

didática. 

 

IV. DOS CRITÉRIOS DA ANÁLISE CURRICULAR 

4.1 Os candidatos serão avaliados através dos documentos comprobatórios do currículo. 
4.2 A documentação apresentada será pontuada de acordo com as seguintes especificações:  

 

 PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR 

 DOCUMENTOS QUANTIDADE PONTUAÇÃO 
UNITÁRIA 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

1 Diploma ou Declaração de Conclusão de  
Doutorado ou Mestrado Reconhecidos pelo 
MEC  

2 2,5 5 

2 Certificado ou Declaração de Conclusão de 
Pós Graduação em nível de Especialização 

2 1,5 3 

3 Certificado ou Declaração de Conclusão de 
Graduação em Nível Superior 

2 1 2 

4 Publicações de Trabalhos Científicos na 
área do conhecimento da disciplina 

4 1 4 

5 Certificado de cursos de habilitação 
relacionados a área do conhecimento a qual 
está concorrendo. 

2 1 2 

6 Experiência profissional na área pleiteada 
(últimos 5 anos) 

5 1 5 

7 Experiência como Docente/Instrutor na 
área pleiteada (nos últimos 5 anos) 

5 1 5 

8 Participação em bancas examinadoras ou 
orientações de trabalho científico (por 
trabalho) 

4 0,50 2 

9 Certificado de Curso relacionado a outras 
áreas da SEJUDH-MT 

4 0,50 2 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA 30 
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4.3 Os títulos indicados nos itens 1, 2 e 3 somente serão aceitos diplomas devidamente registrados, 

expedidos por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou pelo Conselho 

Estadual de Educação (CEE-MT). No caso de diplomas obtidos no exterior, estes, 

obrigatoriamente, deverão estar revalidados por Instituição de Ensino Superior no Brasil, de acordo 

com o Art. 48, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e da Resolução CNE/ CES nº. 01, de 03 

de abril de 2001. Caso o candidato não tenha ainda o diploma, poderá apresentar o atestado de 

conclusão de curso acompanhado do histórico escolar.  
4.4 Para comprovar os títulos previstos no item 4, produção científica/técnica/cultural e/ou artística 
– o candidato deverá entregar cópias da capa do livro ou da revista que conste a publicação, cópia 
dos dados de catalogação na publicação, cópia do sumário e cópia da primeira página do artigo, 
quando for publicação em revista. Publicações sem nome do candidato não serão aceitas para 
contagem de pontos. 
4.5 Os documentos comprobatórios de formação (item 5 e 9) 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. 
4.6 A comprovação de participação em bancas examinadoras e/ou orientação em trabalho científico 
se dá pela declaração da instituição de ensino, com carimbo e assinatura do responsável 
pedagógico. 
4.7. Os títulos mencionados no itens 6 e 7, somente serão pontuados se as certidões ou declarações 
forem assinados por representantes devidamente autorizados, com indicação das atividades 
desempenhadas, carga horária e período, ou carteira de trabalho assinada e/ou contrato de trabalho 
de forma legível contendo o nome dos representantes que os assinam. 
 
V DOS CRITÉRIOS DA FASE DE AVALIAÇÃO DIDÁTICA E PLANO DE AULA 

5.1 O Plano de Aula (anexo V) e a Avaliação Didática da disciplina pleiteada será analisada pela 
Comissão Técnica Avaliadora, designada pela Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola 
Penitenciária, de acordo com os seguintes critérios: 
a. Apresentação do Plano de Aula com valor máximo de 10 (dez) pontos, deverá conter: 

I. Discriminação dos conteúdos programáticos e dos objetivos da aula, (4,0 pontos); 
II. Indicação dos recursos didáticos (2,0 pontos); 
III. Indicação dos recursos auxiliares (1,0 ponto); 
IV. Apresentação dos recursos de avaliação, material didático e bibliografia (2,0 pontos); 
V. Tempo de execução (1,0 ponto). 

b. A avaliação didática consistirá na apresentação da proposta de ensino pelo candidato referente a 
disciplina pleiteada, com valor máximo de 10 (dez) pontos. Durante a apresentação será avaliada: 

 Organização sequencial do conteúdo programático (1,0 ponto); 
 Relevância dos itens selecionados (1,0 ponto); 
 Informações atualizadas (1,0 ponto); 
 Domínio do conteúdo (2,0 pontos); 
 Comunicação: clareza, coerência, contextualização, objetividade (2,0 pontos); 
 Postura, dinamicidade e criatividade (1,0 ponto); 
 Uso adequado dos recursos didáticos (1,0 ponto); 
 Administração adequada do tempo (1,0 ponto). 

5.2 A Avaliação Didática terá duração de 15 minutos, sendo que todos os critérios inerentes as 
apresentações serão avaliadas em concomitância com a apresentação do candidato. 
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5.3 Os candidatos na Fase de Avaliação Didática e Plano de Aula, serão analisados através dos 
critérios supracitados e, sendo a pontuação máxima de 20 (vinte) pontos, atribuídos de acordo com 
as exigências da área de conhecimento a que concorre. 
5.4 A banca examinadora terá autonomia para arguir o candidato dentro dos conteúdos 
programáticos previsto para a área pretendida. 
5.5 A Arguição terá duração máxima de 5 (cinco) minutos. 
5.6 A avaliação didática será requisitada para todas as disciplinas pleiteadas. 
 
VI DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

6.1 Os candidatos serão classificados por disciplina, em sequência decrescente de pontos. 

6.2 O cálculo para verificar a pontuação final de cada candidato será realizado através da seguinte 

equação: 

NF = X1 + X2  

          2 

Onde: 

NF = Nota Final; 

X1 = Prova de Títulos; 

X2 = Apresentação do Plano de Aula e Avaliação Didática. 

 

6.3 Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 12 (doze) 

pontos; 

6.4 Quanto aos candidatos que obtiverem nota final inferior a 12 (doze) pontos serão considerados 

reprovados no referido certame. 
 
VII DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
7.1 A publicação do resultado final, se dará no Site da SEJUDH, no endereço 
www.sejudh.mt.gov.br na data prevista para o dia 05 de março de 2018, para amplo conhecimento, 
estando os aprovados devidamente credenciados após a assinatura do Termo de Credenciamento ( 
anexo VIII), ato para o qual serão convocados. 
 
VIII DOS RECURSOS 
8.1 O candidato que se sentir prejudicado pelo resultado deste certame ou em qualquer outra fase, 

poderá interpor recurso perante a Comissão Técnica Avaliadora, por meio eletrônico no endereço 

espencursos@sejudh.mt.gov.br , através de formulário para este fim, que se encontra anexo a este 

edital (anexo VI). 

8.2 O recurso deverá ser interposto em até 02 (dois) dias úteis, contados da publicação do resultado. 

8.3 Os recursos apresentados fora do prazo estipulado serão automaticamente descartados. 
 

IX DA CONVOCAÇÃO 

9.1 Quando da convocação para ministrar aula/instrução, o docente/instrutor credenciado deverá 
responder, por escrito, quanto à sua disponibilidade de atuação nas datas, locais e horários 
estabelecidos pela Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola Penitenciária. A resposta deverá ser 
emitida no prazo máximo de 3 (três) dias, a contar do dia subsequente à convocação. 
9.2 Quando convocado para ministrar um curso, o Docente/Instrutor credenciado deverá entregar na 
Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola Penitenciária, o material didático (provas e/ou atividades) 
digitalizados, bem como plano de aula e a indicação do material necessário para a aula. 

http://www.sejudh.mt.gov.br/#_blank
mailto:espencursos@sejudh.mt.gov.br#_blank
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X. DO DESCREDENCIAMENTO 

10.1 Será automaticamente descredenciado o Docente/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 (anexo VIII), bem como: 

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

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 convocado pela Diretoria de Ensino/Escola Penitenciária, no todo ou em parte, sem 

prévia autorização; 

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 Escola 

Penitenciária. 

10.2 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. 

10.3 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. 

 
XI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O processo seletivo terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação da 
homologação, podendo ser prorrogado por igual período. 
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11.2 Os docentes/instrutores convocados para ministrar as aulas/treinamentos ficarão à disposição 
da Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola Penitenciária por período determinado, conforme 
demanda de serviço, devidamente formulada em pedido de disponibilização do servidor à sua 
unidade de lotação. 
11.3 Os cursos/palestras que porventura forem criados ou abertos durante o prazo de validade do 
presente processo seletivo serão preenchidos por candidatos selecionados neste certame, de acordo 
com as necessidades e conveniências da Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola Penitenciária, 
sendo compatível a formação e habilitação na área de conhecimento. 
11.4 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de aprovação no 
Processo Seletivo, valendo para esse fim o edital de homologação publicado no site da Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos. 
11.5 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos publicados sobre este 
processo seletivo através site da SEJUDH, www.sejudh.mt.gov.br no link da Escola Penitenciária, 
para tomar conhecimento de seu conteúdo e não alegar desconhecimento de qualquer natureza. 
11.6 É de inteira responsabilidade do candidato manter atualizado o endereço, telefone e e-mail 
para contato. 
11.7 As normas deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será 
divulgada em edital próprio a ser no site da SEJUDH, no endereço www.sejudh.mt.gov.br. 
11.8 Os casos omissos com relação à realização deste Processo Seletivo serão analisados pelos 
servidores da Comissão Técnica Avaliadora e submetidos à apreciação do Secretário Adjunto de 
Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso, observando às normas legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie. 
11.9 Os candidatos deverão se apresentar para as fases do processo seletivo por meios próprios, 
compreendendo que os custos de deslocamentos e alimentação ficarão por conta do candidato. A 
Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola Penitenciária poderá disponibilizar alojamento, que deverá 
ser previamente reservado, condicionada ao limite de vagas disponíveis. 
11.10 Os servidores que já atuam como docentes/instrutores e que estão credenciados pelo Edital nº 
04/DENPEN/SEJUDH, de 31 de agosto de 2016, continuarão na base de dados da Escola 
Penitenciária, podendo participar igualmente da presente seleção. 
11.11 Caso não hajam docentes/instrutores credenciados para alguma das áreas descritas neste 
edital e anexos, ficará a cargo da Diretoria de Ensino Penitenciário/Escola Penitenciária convidar 
profissionais qualificados para suprir as vagas remanescentes, bem como para novas demandas de 
caráter emergenciais não previstas nesta publicação. 
 

Cuiabá, 19 de janeiro de 2018. 
(original assinado) 

EMANOEL ALVES FLORES 
Secretário de Adjunto de Administração Penitenciária 

 
(original assinado) 

FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA 
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

 

http://www.sejudh.mt.gov.br/#_blank
http://www.sejudh.mt.gov.br/#_blank

