
 

DIRETORIA DE ENSINO PENITENCIÁRIO 
Rua Thomé Fortes, n° 215 – Setor Norte 
Bairro Morada do Ouro – Cuiabá 
CEP: 78053-000 
Email: escolapenitenciaria@sejudh.mt.gov.br 

EDITAL Nº 002/2018/ DENPEN/SAAP/SEJUDH 
 

CURSO DE SOBREVIVÊNCIA OPERACIONAL 

 

O Diretor de Ensino Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos Agentes 

do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, que estão abertas as inscrições para o 

processo seletivo destinado ao ingresso no CURSO DE SOBREVIVÊNCIA 

OPERACIONAL - CSO, de acordo com as normas estabelecidas neste Edital sob a 

Supervisão da Diretoria de Ensino Penitenciário - DENPEN e Direção e Coordenação da 

Escola Nacional de Serviços Penais/DEPEN-MJ. 

 

1. DO OBJETIVO 

O presente Edital tem por objetivo estabelecer no âmbito do Sistema Penitenciário de Mato 

Grosso/SISPEN-MT, as normas para o processo seletivo de admissão no CURSO DE 

SOBREVIVÊNCIA OPERACIONAL , curso este que visa capacitar e proporcionar aos 

agentes do SISPEN noções e  atualização de seus conhecimentos e habilidades para a 

execução das atividades operacionais desenvolvidas pelos Agentes do Sistema 

Penitenciário estadual. 

 

2. DO CURSO / VAGAS  

 

Local de realização: Escola Penitenciária e Centro de Treinamento da Penitenciária 

Central do Estado.  

Inscrições: de 14 a 15 de maio de 2018.  

Período de realização do curso: 24 a 25 de maio de 2018. 

Carga Horária: 16 horas. 

Vagas: serão ofertadas 30 (trinta) vagas. 

 

3. MATRIZ CURRICULAR 

 

Aula MATÉRIA CARGA HORÁRIA 

 

 

 

01 

Sobrevivência – Conceitos (SC) 

- Introdução; 

- Origem de dados; 

- Estatísticas de confrontos armados; 

- Padrão dos confrontos armados; 

- Influencia da mídia; 

- Treinamento e adestramento. 

 

 

 

2h/a 
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02 

Sobrevivência – Conceitos (SC) 

- Ciclo OODA; 

- Janela de Oportunidade; 

- Estado mental da sobrevivência; 

- Estudos de Caso 

 

 

2h/a 

 

03 

Porte Velado (PV) 

- Regras de segurança no estande; 

- Manejo de arma de fogo; 

-Técnicas de porte velado; 

-Técnicas de saque rápido; 

-Treino da unidade; 

- TR, saque velado , à distância de 3m, dois 

acionamentos por comando,6t;. 

 

 

2h/a 

 

 

04 

Porte Velado – Contramedidas (CM) 

-Contramedidas-Alvos múltiplos seletivos; 

- Treino da Unidade; 

- TR, saque velado, à distância de 2m, ‘’121’’, 

12t; 

- Introduzir os PPD’s. 

 

 

2h/a 

 

 

05 

Saque Velado – Mão Ocupada (MO) 

- Treino da unidade; 

- Tiro rápido, com saque velado, com a mão 

esquerda ocupada, 03 metros, 02 acionamentos, 

4t; 

- Tiro rápido, com saque velado, com a mão 

direita ocupada, 03 metros, 4t. 

 

 

2h/a 

 

 

06 

Tiro com Deslocamento (TD) 

- Treino da unidade; 

- Tiro rápido com deslocamento para o lado, 

alvo aproximado, 1 metro, 2 acionamentos, 4t; 

- Treinar a checagem do alvo e do ambiente; 

-Tiro rápido com abrigo, 4t. 

 

 

2h/a 

 

07 

Janela de Oportunidade – tiro de entrevista 

- TR, entrevista, 02 acionamentos por comando; 

4t; 

- Treino da Unidade; 

- TR, saque rápido, com abrigo em barrica. 

 

2h/a 
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08 Reação – Ataque com faca (AF) 

- Conceituação da Teoria de Tueller; 

- Treino da unidade; 

- TR, saque rápido, progressivo, ataque de faca 

ao 4,5 e 7 metros; 

- TR, saque em retirada, ataque de faca aos 6 

metros. 

 

 

 

 

2h/a 

TOTAL  16h/a 

 

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

 

a) Ser Agente do Sistema Penitenciário e possuir, no mínimo, (03) três anos de efetivo 

exercício no cargo; 

b) Possuir Carteira Funcional com Porte de Arma de Fogo; 

c) Apresentar Certidões Negativas Criminais: Federal, Estadual de 1º e 2º Graus, e 

Quitação Eleitoral; 

d) Apresentar Atestado Médico de Capacidade Física; 

e) Autorização prévia do superior hierárquico para participar do Curso e todas as suas 

etapas seletivas; 

 

5. DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO  

 

5.1 As inscrições no dia 14 de maio de 2018 e finalizarão no dia  15 de maio de 2018. 

5.2 Não serão considerados documentos juntados após o final do prazo de inscrição.  

5.3 A inscrição poderá ser realizada das seguintes maneiras: 

 1º – Inscrição online, (forma eletrônica). O candidato deverá preencher o formulário de 

inscrição , anexo II deste Edital, e enviar os documentos abaixo relacionados, em formato 

PDF, não zipado, em vez única, para o e-mail oficial da Escola Penitenciária  

espencursos@sejudh.mt.gov.br : 

a) Ficha de inscrição (anexo I) devidamente preenchida e assinada pelo candidato;  

b) Carteira de identidade funcional com porte de arma de fogo; 

c) Certidão de efetivo exercício na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos; 

d) Certidões Negativas Criminais: Federal, Estadual de 1º e 2º Graus, e Quitação 

Eleitoral; 

e) Atestado Médico de Capacidade Física; 

f) Autorização prévia do superior hierárquico para participar do Curso e todas as suas 

etapas seletivas. 

mailto:espencursos@sejudh.mt.gov.br
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2º Inscrição Presencial, o candidato interessado em participar deste certame poderá 

realizar a sua inscrição presencial na Sede da Diretoria de Ensino Penitenciário, situada à 

Rua Thomé Fortes, nº 215- Setor Norte, Bairro Morada do Ouro, Cuiabá-MT, no período 

de 14 a 15 de maio de 2018, em horário compreendido das 13horas às 19 horas, munido dos 

documentos constantes nas letras a, b, c, d, e, e f d do sub item 4.3 do item 4 deste edital. 

5.4 As inscrições para a participação na seleção do CSO, serão confirmadas no dia 16 de 

maio de 2018, sendo publicadas no site oficial da SEJUDH sitio www.sejudh.mt.gov.br na 

aba da Escola Penitenciária;  

5.5 Os candidatos terão o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da divulgação da 

confirmação das inscrições, para solicitar o motivo do indeferimento da inscrição, bem 

como interpor o recurso à DENPEN, a qual terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

deferir ou não esse recurso administrativo; 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO  

6.1 O processo seletivo dar-se-á em única fase, que consiste na aprovação em Teste de 

Aptidão Física, que: 

a) Será realizado por todos os candidatos e terá caráter eliminatório. O teste Físico será 

realizado conforme as tabelas do ANEXO III deste edital; 

b) Será oportunizado ao candidato apenas uma tentativa para realização de cada 

exercício;  

c) Em caso de empate ente os candidatos, será considerado eliminado aquele que 

possuir menor tempo de exercício no cargo de Agente Penitenciário do Sistema 

Penitenciário de Mato Grosso. 

6.2 O TAF será realizado em Cuiabá/MT, no dia 19 de maio de 2018, às 07h, no Parque 

Massaro Okamura (ENTRADA PRINCIPAL), localizado na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça (Avenida do CPA), bairro Morado do Ouro. 

 

7. DA MATRÍCULA  

Os candidatos, considerados APTOS dentro da aprovação do TAF, estarão 

automaticamente matriculados no curso, dentro do número de vagas previstas neste edital.  

 

8. DOS RECURSOS  

8.1 O candidato que desejar interpor recurso contra qualquer das fases constantes do Edital, 

disporá de até 24 horas, a contar do dia imediato à divulgação do resultado, para requerer 

vistas de seu desempenho junto a Coordenação do curso e impetrar recurso administrativo.  

8.2 O recurso deve ser entregue em duas vias (cópia e original).  

8.3 O recurso será admitido uma única vez para cada fase;  

8.4 O recurso deverá ser endereçado a Diretoria de Ensino Penitenciário; 

 

http://www.sejudh.mt.gov.br/
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1 O relatório com os nomes dos candidatos inscritos na seleção e dos candidatos que 

tiverem seus pedidos de inscrição indeferidos será publicado no site da Sejudh (http: 

www.sejudh.mt.gov.br)  para conhecimento geral;  

9.2 O Curso terá sua parte prática e teórica desenvolvida na Escola Penitenciária e Centro 

de Treinamento da Penitenciária Central do Estado;  

9.3 O Curso será realizado com prejuízo do serviço, com dia letivo integral, ficando o 

AGEPEN à disposição da Escola Penitenciária durante a realização do curso. 

9.4 Qualquer irregularidade constatada durante a seleção, em relação aos requisitos 

exigidos para inscrição e matrícula, acarretará na anulação de todos os atos praticados, 

inclusive a inscrição, ao exame de seleção, não havendo devolução do reembolso de 

despesas do candidato, se for esta indeferida ou cancelada. 

9.5 Somente poderão ser inscritos os candidatos que satisfizerem todas as condições 

estabelecidas neste edital;  

9.6 Somente serão matriculados os candidatos aprovados e classificados dentro do número 

previsto de vagas;  

9.7 Os candidatos deverão comparecer ao local de realização do TAF com antecedência 

mínima de 15 (quinze) minutos do horário previsto;  

9.8  Os casos omissos serão resolvidos pela DENPEN, ouvido o Diretor de Ensino 

Penitenciário, caso necessário.  

 

 

Cuiabá, 11 de maio de 2018. 

 

 

 

ANDERSON SANTANA DA COSTA 

Diretor de Ensino Penitenciário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sejudh.mt.gov.br/
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ANEXO I 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DATAS / HORÁRIOS DAS ATIVIDADES 

DATAS/HORÁRIO DAS ATIVIDADES LOCAL 

14 a 15 de maio de 2018 

Período de realização das inscrições sítio: http://www.sejudh.mt.gov.br ( aba da 

Escola Penitenciária), e enviada para o e-

mail: espencursos@sejudh.mt.gov.br e/ou 

na Sede da Diretoria de Ensino 

Penitenciário 

16 de maio de 2018 

Publicação e divulgação da relação dos 

inscritos 

sítio: http://www.sejudh.mt.gov.br ( aba da 

Escola Penitenciária) 

17 de maio de 2018 

Interposição de recurso por indeferimento 

da inscrição. 

 

o e-mail: espencursos@sejudh.mt.gov.br 

e/ou na Sede da Diretoria de Ensino 

Penitenciário 

18 de maio de 2018 

Publicação do resultado do recurso 

interposto 

sítio: http://www.sejudh.mt.gov.br ( aba da 

Escola Penitenciária) 

19 de maio de 2018 

Realização do Teste de Aptidão Física  

21 de maio de 2018 

Publicação da relação dos candidatos 

matriculados no Curso 

sítio: http://www.sejudh.mt.gov.br ( aba da 

Escola Penitenciária) 

24 a 25  de maio de 2018 

Realização do Curso Escola Penitenciária e Centro de 

Treinamento da PCE 

 

 

 

 

  

http://www.sejudh.mt.gov.br/
mailto:espencursos@sejudh.mt.gov.br
http://www.sejudh.mt.gov.br/
mailto:espencursos@sejudh.mt.gov.br
http://www.sejudh.mt.gov.br/
http://www.sejudh.mt.gov.br/
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ANEXO II 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CADASTRO Nº _______ (Para uso da DENPEN) 

 

CURSO DE SOBREVIVENCIA OPERACIONAL: 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome: Matrícula Funcional: 

 

RG: CPF: CNH/ Categoria 

Data de Nascimento: Tipo Sanguíneo/ Fator RH: 

Escolaridade: 

E-mail: Telefone : 

Lotação: 

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Rua/Av/Tv.: 

Bairro: Cidade: 

UF: CEP: 

 

__________________________/MT, ____ de maio de 2018 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

PARA USO DA COORDENAÇÃO DO CURSO: 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Os dados deverão ser preenchidos com letra de forma e sem rasuras, caso haja a 

necessidade esta ficha de inscrição pode ser reproduzida.  
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ANEXO III 

 

1. Teste de Aptidão Física ( TAF) 

1.1. Os candidatos com inscrição homologada pela coordenação do CSO, serão submetidos 

ao Teste de Aptidão Física (TAF);  

1.2. Será coordenado pela  Diretoria de Ensino Penitenciário;  

1.3. O TAF será realizado em Cuiabá/MT, no dia 19 de maio de 2018, às 07h00 min, 

no Parque Massaro Okamura; 

 1.4. O TAF será de caráter eliminatório, com o objetivo de selecionar os candidatos aptos 

para iniciar o referido curso, respeitando o limite máximo de 30 vagas;  

1.5. O candidato deverá apresentar, no ato do Teste de Aptidão Física, um atestado médico  

de capacidade Física, sendo que a data de expedição não pode ser superior a 30 dias a data 

de realização do TAF; 

 1.6. Os exercícios: barra, flexão de braços, abdominal, corrida serão realizadas com o 

candidato trajando vestimentas apropriadas para a execução de atividades físicas. 

 

2. Do Teste de Barra Fixa  

2.1. 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.  

2.2. 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:  

 

BARRA MASC BARRA FEM 

ISOMETRIA 

PONTUAÇÃO 

11 12” 2,00 

10 11” 1,75 

09 10” 1,50 

08 09” 1,25 

07 08” 1,00 

06 07” 0,75 

05 06” 0,50 
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04 05” ELIMINADO 

 

3. Do Teste de Abdominal (ininterruptos) 

Ao comando o candidato partirá da posição deitado em decúbito dorsal com o corpo 

totalmente estendido. A execução se dará com a flexão das pernas até que os cotovelos 

passem os joelhos, em seguida retornando a posição original até tocar o solo com as mãos 

(palma das mãos para cima). A pontuação do teste abdominal será conforme a tabela:  

REPETIÇÕES  MASC 

60’’ 

REPETIÇÕES FEM 60’’ PONTUAÇÃO 

50 35 2,00 

48 33 1,75 

46 31 1,50 

44 29 1,25 

42 27 1,00 

40 25 0,75 

38 23 0,50 

36 21 ELIMINADO 

 

4. Do teste de Corrida  

Para a corrida, o candidato deverá, no menor tempo que conseguir, percorrer a distância 

mínima de 6.000 metros, da forma que preferir, desde que respeite os limites da pista no 

tempo máximo de  40 minutos. A pontuação da corrida será conforme a tabela: 

PONTUAÇÃO MASCULINO E 

FEMININO 

2,00 6.000m 

1,75 5.900m 

1,50 5.800m 

1,25 5.700m 

1,00 5.600m 

0,75 5.500m 

0,50 5.400m 

0,25 ELIMINADO 

 

 5. Do teste de flexão de braço (ininterruptos) 

 Partindo da posição horizontal, apenas com as mãos (punho cerrado) e pés apoiados, 

cotovelos e joelhos estendidos. O candidato flexionará o cotovelo até que o tórax toque a 

mão do avaliador (punho cerrado apoiado no solo), que estará na direção do osso esterno do 

candidato. Para validar o movimento e completar a execução os cotovelos devem ser 
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totalmente estendidos, retornando à posição inicial. Para as mulheres, a execução do 

movimento será realizado com os joelhos apoiados no solo. A pontuação do teste de flexão, 

para os candidatos dos sexos masculino e feminino, será atribuída conforme a tabela a 

seguir:  

 

REPETIÇÕES  MASC  REPETIÇÕES FEM  PONTUAÇÃO 

34 24 2,00 

33 23 1,75 

32 22 1,50 

31 21 1,25 

30 20 1,00 

29 19 0,75 

28 18 0,50 

27 17 ELIMINADO 

 


