
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
DIRETORIA DE ENSINO PENITENCIÁRIO

EDITAL Nº 001 DE 03 de AGOSTO DE 2017, PARA O CONCURSO
DO 1º CURSO DE CINOTECNIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO

GROSSO (CCSISPEN-MT / 2017)

O  SECRETÁRIO  DE  JUSTIÇA  E  DIREITOS  HUMANOS  DO  ESTADO  DE  MATO
GROSSO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  através  da  Diretoria  de  Ensino  Penitenciário
(DENPEN-MT), faz saber aos servidores do Sistema Penitenciário que estão abertas as inscrições
para  o  processo  seletivo  destinado  ao  ingresso  no  1º  Curso  de  Cinotecnia  do  Sistema
Penitenciário (CCSISPEN/2017), de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETIVO

O presente Edital tem por objetivo estabelecer no Âmbito da SEJUDH, as normas para o
processo seletivo de admissão no 1º CCSISPEN/SEJUDH-MT/2017, curso este que visa prover a
capacitação e aprimoramento técnico de Agentes Penitenciários (AGEPEN) para o desempenho de
missões que exijam especializações e doutrinas relativas a treinamento e atuação operacional com
cães no serviço operacional do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso.

2. O CURSO

• Local  de  funcionamento:  Penitenciária  Central  do  Estado  de  Mato  Grosso  (PCE)  e
DENPEN;

• Inscrições: de 15 de agosto a 08 de setembro de 2017;
• Período de realização do curso: Matutino e Vespertino;
• Prova objetiva  e TAF:   09 de setembro de 2017;
• Apresentação:  9 de setembro de 2017;
• Início: 11 de setembro de 2017;
• Término:  29 de setembro de 2017;
• Duração: 19 dias.

3. VAGAS

Serão ofertadas 27 (vinte e sete) vagas no total, assim distribuídas:
• 20 (vinte)  vagas para o Sistema Penitenciário  exclusivamente para o cargo de Agente

Penitenciário, sexo masculino e/ou feminino;
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• 01 vaga para o Sistema Sócio-educativo;
As 06 (seis)  vagas restantes serão a convite para as coirmãs, discriminadas em seu

quantitativo da seguinte forma:
• 02 vagas para polícia militar do Estado de Mato Grosso (PM-MT);
• 01 vaga Grupo Especial de Fronteira (GEFRON-MT);
• 01 vaga para Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso (CBM-MT);
• 01 vaga para Polícia Judiciária Civil (PJC-MT). 
• 01 vaga para Guarda Municipal de Várzea Grande-MT.

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Os candidatos deverão observar o que prescreve a Lei Complementar nº 389/2010, artigo
29 e o Decreto Estadual nº 629 de 25/08/2011 constitui órgão da administração Direta do Poder
Executivo Estadual, voltada para a formação do servidor penitenciário.

• Ser servidor da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do
Estado de Mato Grosso;

• Não ter sido condenado em Processo Administrativo Disciplinar ou possuir
sanção disciplinar imposta, nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação do
Edital;

• Não se encontrar em licença para tratamento de interesse particular;
• Entregar cópias dos documentos de identificação pessoal, com foto no dia

da prova objetiva, podendo ser: Identidade do Registro Geral – RG, e Cadastro de Pessoa
Física - CPF, CNH, ou Carteira Funcional;  

• As  forças  coirmãs  enviarão  seus  candidatos  devidamente  pré-
selecionados  obedecendo  os  critérios  descritos  no  presente  Edital,  conforme
especificidade da instituição de origem.

5. DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 

• As inscrições serão realizadas no período de 07 de agosto a 16 de agosto
de 2017 na sede da  Diretoria de Ensino Penitenciário, situada na Rua Thomé Fortes, n°
215 – Setor Norte Bairro Morada do Ouro – Cuiabá, telefone de número (65) 3644-2353 e
e-mail: escolapenitenciaria@sejudh.mt.gov.br, no período de segunda-feira a sexta-feira no
horário de 13h00min às 19h00min;

• Todos  os  requisitos  solicitados  deverão  estar  preenchidos  no  ato  da
inscrição e mantidos até a matrícula no curso;

• As inscrições para a participação na seleção do 1º CCSISPEN/2017  só
serão efetivadas para os requerimentos entregues impreterivelmente até as 19:00 horas do
dia 16 de agosto de 2017;

• Os candidatos a convite deverão passar pelo mesmo processo de seleção
estipulado no presente edital,  tanto na documentação como no teste de aptidão física,
obedecendo ao período de inscrição, pela instituição de origem.
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6. DO PROCESSO SELETIVO

O processo seletivo será constituído de 04 (quatro) fases a seguir:
Fase 1 -  Requerimento para inscrição:  que poderão ser efetuados por telefone, ou

pessoalmente, na sede da DENPEN -MT;
Fase 2 - Avaliação médica: visa atestar a aptidão de saúde do candidato como forma de

assegurar a sua participação nas atividades físicas durante o curso. O candidato deverá apresentar
um atestado de plena saúde emitido por um médico, com conceito “Apto” em avaliação médica, no
dia e local do Teste de aptidão física - TAF; 

Fase 3 - Teste de aptidão física específico: será realizado por todos os candidatos ao
1º  Curso  de  Cinotecnia  do  Sistema  Penitenciário  do  Estado  de  Mato  Grosso  e  terá  caráter
eliminatório e classificatório. A distinção entre a execução dos testes físicos entre masculino e
feminino será conforme o preconizado neste Edital  em anexo, com as adequações no que se
refere ao quantitativo para ambos os sexos (conforme anexo B), tendo em vista que ambos os
sexos estejam em condições físicas semelhantes para a execução das tarefas. O teste Físico será
composto das seguintes provas:

• Abdominal Remador: Masculino/ Feminino – 30 (Tempo: 1 minuto)
• Flexão/ Sustentação na Barra Fixa (pegada livre): Masculino – 3 (Flexões)  e  Feminino –

“7” segundos
• Flexão de braço; Masculino – 15 e Feminino - 15
• Corrida de 12 minutos – 1.700m

Fase  4  –  Prova  objetiva  de  conhecimento  específico  e  redação:  Os  candidatos
passarão  por  uma  prova  de  conhecimento  específico  e  redação  de  caráter  eliminatório  e
classificatório, com ponto de corte de 50% (cinquenta por cento) de acerto. 

Será  utilizada  para  a  elaboração  das  questões  da  prova  objetiva  de  conhecimento
específico a apostila de Cinotecnia  disponível para download pelos links: 

1. http://iepec.com/wp-content/uploads/2015/03/comportamento-caes-apostila-2.pdf 

2.  http://stoa.usp.br/podo/files/672/3518/Aula+3+-+O+Comportamentalismo+de+Pavlov+e+Skinner.pdf

a)  Somente  o  candidato  que  for  considerado  “apto”  em  avaliação  médica  poderá
participar do Teste de Aptidão Física;

b)  Os  candidatos  julgados  na  Avaliação  Médica   “aptos  com  restrição”  ou  “inaptos
temporários”,  não  poderão  realizar  os  testes  de  aptidão  física  e  consequentemente  estarão
eliminados;

c) Será oportunizado ao candidato uma única tentativa para realização de cada exercício
e  aquele  que  não  alcançar  o  índice  em um  ou  mais  testes  não  poderá  repeti-lo  (s),  sendo
automaticamente desclassificado;

d) Os testes físicos para mensuração do nível de aptidão Física desenvolver-se-ão na
forma estabelecida no Protocolo de aplicação dos Testes, constante do anexo “B”;
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e)  Todos os  candidatos  aprovados no  teste  de Aptidão  Física,  poderão  participar  da
Prova objetiva de conhecimentos específicos e redação;

g)  Os candidatos  oriundos das  coirmãs PM-MT,  GEFRON-MT,  CBM-MT e PJC-MT e
Guarda Municipal de Várzea Grande - MT, deverão apresentar-se nos períodos estabelecidos no
calendário de atividades, para realização dos testes de aptidão física específico, atestando que
estes se encontram aptos a frequentarem o 1º CCSISPEN/2017, com apresentação, em mãos,  do
atestado de plena saúde emitido por um médico, com conceito “Apto” em avaliação médica. 

h) Havendo um número de candidatos oriundos das coirmãs PM-MT, GEFRON-MT, CBM-
MT  e  PJC-MT  maior  que  o  número  de  vagas  ofertadas,  serão  matriculados  os  melhores
classificados nos testes de Aptidão Física Específico; 

i)  Havendo  empate  na  classificação  final,  será  obedecido  o  critério  estabelecendo  a
decisão pela Comissão de Avaliação, escolhendo o candidato que preencherá a vaga em disputa;

j) Cada candidato, poderá trazer, preferencialmente o seu cão ( de 6 meses a 2 anos de
idade), juntamente com a caixa de transporte.

k) Para os candidatos do interior, não haverá pagamento de diárias, sendo disponibilizado
apenas o alojamento na DENPEN - Diretoria de Ensino Penitenciário /MT, portanto sem ônus para
a SEJUDH-MT.

7. DO ENXOVAL

7.1. Para atividades físicas:
a) Short preto;
b) Calça da instituição;
c) Tênis preto;
d) Camiseta branca;
e) Coturno;
f) Camiseta da instituição;
g) Calça tática da instituição;
h) Cobertura;
i) Copo retrátil

7.2. Materiais de adestramento:
a) Enforcador;
b) Guia;
c) Bolinha de tênis;
d) Caixa de transporte

8. DA MATRÍCULA 

Os candidatos classificados no TAF  e aprovados na prova objetiva de conhecimento
específico e redação, serão matriculados dentro do número de vagas previstas neste edital.
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Os candidatos deverão continuar preenchendo os requisitos exigidos no ato da inscrição,
o não atendimento de qualquer requisito previsto implicará na perda do direito a matrícula.

9. DOS RECURSOS 

• O candidato que desejar interpor recurso contra qualquer das fases do
certame disporá de até 48 horas, a contar do dia imediato à divulgação do resultado, para
requerer vista de seu desempenho. A contar do dia imediato à divulgação do desempenho
do candidato, este terá o prazo de 48 horas para impetrar recurso administrativo.

• Os recursos apresentados somente terão efeito devolutivo.
• A identificação do candidato (nome, número de inscrição e endereço para

correspondência do recorrente) somente deverá ser feita na capa e numa folha do corpo
de recurso e deverão expor fundamentadamente as razões de impugnação.

• O  recurso  deve  ser  datilografado  ou  digitado  ou  a  próprio  punho  em
formulário próprio, de acordo com o modelo a ser fornecido oportunamente, pela comissão
avaliadora.

• O recurso deve ser entregue em duas vias (cópia e original).
• Recursos  inconsistentes,  intempestivos  e/ou  com  formato  diferente  do

exigido por lei serão preliminarmente indeferidos.
• O recurso será admitido uma única vez para cada fase, com exceção da

última fase (matrícula).
• O recurso deverá ser endereçado ao coordenador do CCSISPEN.
• Da  decisão  do  coordenador  do  CCSISPEN  que  indeferir  o  pedido  de

recurso no caso de matrícula, caberá recurso em última instância administrativa ao Diretor
da DENPEN-MT.

• Serão  admitidos  recursos  interpostos  por  procurador  através  de
procuração própria.

10. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

A relação dos nomes dos candidatos aprovados na Seleção será publicado na página da
SEJUDH-MT  no  “site”:  http://www.sejudh.mt.gov.br e  afixado  no  mural  da  DENPEN-MT  para
conhecimento geral. 

O Curso terá sua parte Prática e Teórica desenvolvida nas dependências da DENPEN-
MT, e Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso - PCE/MT. 

O Curso será realizado com prejuízo do serviço, com dia letivo integral, sendo o AGEPEN
liberado, durante a realização do curso, de sua Unidade de origem para o local de instrução do 1º
CCSISPEN;

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
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inscrição ao exame de seleção, não havendo devolução do reembolso de despesas do candidato,
se for esta indeferida ou cancelada.

O  Curso  poderá  ser  interrompido  ou  cancelado  por  ordem  do  senhor  Secretário  de
Estado  de  Justiça  e  Direitos  Humanos  de  Mato  Grosso,  de  acordo  com  a  conveniência  e
oportunidade, a qualquer tempo, bem como alterado seu calendário e as instruções da seleção;

Somente  poderão  ser  inscritos  os  candidatos  que  satisfizerem  todas  as  condições
estabelecidas neste edital;

Somente serão matriculados os candidatos aprovados e classificados dentro do número
previsto de vagas;

As  unidades  prisionais  do  Estado  deverão  informar,  de  imediato,  ao
CCSISPEN/DENPEN-MT, qualquer alteração que ocorra com os candidatos inscritos, durante a
fase seletiva;

Durante a fase seletiva, a carteira de identidade será o documento hábil do candidato,
para acesso aos locais de exame, devendo ainda os AGEPENS comparecerem fardados;

Os candidatos deverão comparecer aos locais de exame com antecedência mínima de
30 minutos dos horários previstos;

A falta a qualquer exame seletivo implicará em eliminação do candidato;
A Comissão  Avaliadora  será  composta  por  um  membro  da  coordenação  técnica  da

DENPEN-MT, e 02 (três) profissionais de nível superior  nomeados pelo Diretor da DENPEN-MT;
Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Diretor  da  DENPEN-MT,  com  parecer  do

coordenador do CCSISPEN.

Tomem conhecimento e providenciem os Órgãos interessados.

Cuiabá – MT, 14 de agosto de 2017.

________________________________________________
FABIANO FRATTA PEREIRA PINTO

DIRETOR DE ENSINO PENITENCIÁRIO
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 ANEXO “A”

FICHA DE INSCRIÇÃO

CADASTRO Nº _______ (para uso do CCSISPEN)
Curso/Estagio:

DADOS PESSOAIS:
Nome:
Nome de identificação: Estado civil: Matrícula:
RG: Org. exp.: CPF:
CNH: Categoria: Tipo Sanguíneo: Fator RH:
Filiação:
Data de nascimento: Naturalidade:
Lotação: Nível de escolaridade:
E-mail:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
Av. /Rua /Tv.:
Bairro: Cidade:
UF: CEP: Telefones: (    )
FAX: (    ) Celular: (    )

EM CASO DE EMERGÊNCIA AVISAR:
Nome: Grau de afinidade: Tel.: (     )

DADOS PROFISSIONAIS:
Data de ingresso:
Tempo de efetivo serviço:
Tempo de serviço na atividade operacional:

Por estar ciente das normas estabelecidas no Edital n° _________, e por ser a expressão
da verdade, assino a presente ficha de inscrição.

___________________________, MT, ______ de _________________________ de
__________
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____________________________________________________
Assinatura do candidato

PARA USO APENAS DO CCSISPEN:

Observação: Os dados deverão ser preenchidos com letra de forma e sem rasuras. Caso haja necessidade 
esta ficha de inscrição pode ser reproduzida.
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ANEXO "B"

PROTOCOLO DE APLICAÇÃO DOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA ESPECIFICO

- Teste abdominal Remador (Masculino e Feminino): mínimo de 30 em 1 minuto.
a) Posição inicial:  O candidato  partirá  da  posição  de decúbito  dorsal  (costas

voltadas para o chão), pernas unidas e estendidas e braços estendidos atrás da cabeça,
baixados ao solo. 

b) Execução: Ao sinal sonoro, o candidato flexionará simultaneamente o tronco e
membros inferiores na altura dos quadris, lançando os braços à frente de modo que a
planta dos pés se apoie totalmente no solo e a linha dos cotovelos coincida com a linha
dos joelhos, voltando à posição inicial, com os braços baixados ao solo. As repetições
deverão ser executadas sem interrupções.

Não será́ permitido ao candidato, quando da realização do teste de abdominal
remador,  receber  qualquer  tipo  de  ajuda  física  e/ou  motivacional,  ou  qualquer  outro
artifício para seu auxílio no teste. 

Não será́ permitido ao candidato, quando da realização do Teste de Abdominal,
receber: 

a) Não retornar os braços no solo durante a execução; 
b) Não alinhar o cotovelo com o joelho durante a fase final do movimento do

teste. 
c) Receber qualquer tipo de ajuda física (física ou sonora); 
d) Utilizar qualquer artifício para proteção das mãos (luvas, órteses, faixas, etc.). 

- Corrida de 12 minutos – Percurso: 1.700m
a) Posição Inicial: em pé́, estático, posicionado atrás da linha demarcada no solo

(linha de  partida); 
b) Execução: ao sinal sonoro emitido pelo avaliador, o candidato deverá percorrer

a maior distância possível, no tempo máximo de 12 (doze) minutos. 
O candidato,  durante  os  12 (doze)  minutos,  poderá́ deslocar-se em qualquer

ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir. 
O início e o término do teste serão determinados pelo avaliador do teste por meio

de sinal sonoro. 
Será́ eliminado o candidato, quando da realização do teste de corrida: 
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a) depois de iniciado o teste abandonar a pista sem a autorização do avaliador; 
b) deslocar-se no sentido progressivo ou regressivo após findos os 12 (doze)

minutos, sem a autorização do avaliador; 
c) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física e/ou motivacional (como puxar,

empurrar, carregar, segurar na mão, conversar, gritar, etc.); 
d) praticar qualquer ato de deslealdade com candidato concorrente. 

- Flexão/Suspensão na Barra Fixa: 

Masculino – Quantidade: 3
Feminino: 7 segundos 

a) Posição Inicial: O candidato deverá dependurar-se na barra com pegada em
pronação (dorso das mãos voltado para o candidato) na largura dos ombros, mantendo
braços estendidos. 

b) Execução: Quando autorizado, iniciar o movimento com a flexão do braço até
que o queixo ultrapasse a parte superior  da barra,  estendendo novamente o braço e
voltando à   posição inicial,  sendo assim, considerando um movimento completo (uma
flexão). 

A não extensão total dos braços, e início de nova execução, é considerado como
movimento incorreto e não computado no desempenho do candidato. 

O candidato será́ eliminado, quando da realização do Teste em Barra Fixa, se: 
a) Tocar com o (s) pé́ (s) o solo após início das execuções (é permitido a flexão

de perna (s) para evitar o toque ao solo); 
b) Receber qualquer tipo de ajuda física (física ou sonora); 
c) Utilizar qualquer artifício para proteção das mãos (luvas, órteses, faixas, etc.); 
d) Apoiar o queixo na barra; 
e) Aproveitar da propulsão ao sair do solo para executar a primeira repetição.

 Flexão de Braço (masculino) – 30 Fexões
a) Posição  inicial:  O  candidato  deitará  em  decúbito  ventral,  com  as  pernas

estendidas  e  unidas  e,  pontas  dos  pés  tocando  o  solo,  com  as  mãos  espalmadas
apoiadas no solo, dedos das mãos voltados para a frente do corpo, braços estendidos
com abertura na largura dos ombros, corpo totalmente estendido. 

b) Execução: O candidato flexionará somente os braços, formando um ângulo
aproximado de 90o, aproximando o corpo do solo e esticando-os totalmente em seguida,
não havendo contato com qualquer outra parte do corpo no solo, a não ser a ponta dos
pés e as mãos, direcionando o tronco o mais próximo possível do solo. A aproximidade ou
afastamento dos cotovelos ao tronco é opcional ao avaliado. 
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- Flexão de Braço (feminino) – 20 Flexões
a) Posição  inicial:  A candidata  deitará  em  decúbito  ventral,  com  os  joelhos

levemente flexionados apoiados no chão em conjunto com os pés. As mãos espalmadas
apoiadas no solo, com os dedos voltados para a frente do corpo, braços estendidos com
abertura um pouco maior que a largura dos ombros e,  quadril  alinhado com o tronco
totalmente estendidos. 

b) Execução: A candidata flexionara somente os braços, formando um ângulo
aproximado de 90o, aproximando o corpo do solo e esticando-os totalmente em seguida,
com o quadril e o tronco permanecendo alinhados, não havendo contato com qualquer
outra parte do corpo no solo, a não ser os joelhos e a ponta dos pés e mãos, direcionando
o tronco o mais próximo possível do solo. 

Não será́ permitido ao candidato, quando da realização do Teste de Flexão de
Braços, receber qualquer tipo de ajuda física para seu auxílio no teste.
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ANEXO "C"

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DIRETORIA DE ENSINO PENITENCIÁRIO

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO

Autorizo o servidor (a) _____________________________________________, portador do RG nº

________________ e inscrito sob a matrícula de nº_______________________, a frequentar o 1º

Curso  de  Cinotecnia  do  Sistema  Penitenciário  do  Estado  de  Mato  Grosso  –

(CCSISPEN/DENPEN/SAAP/SEJUDH/2017).

Local/Data ________________________________________________________

_____________________________________________
Assinatura do gestor imediato
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ANEXO "D"

REQUERIMENTO PARA RECURSOS
No de Inscrição: ____________________

Á Comissão Avaliadora do O CONCURSO
DO 1º CURSO DE CINOTECNIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO

GROSSO (CCSISPEN-MT / 2017)

Eu,  ______________________________,  matricula  sob  nº  ____________candidato  a

vaga  no  1º  Curso  de  Cinotecnia  do  Sistema  Penitenciário,  promovido  pela  Secretaria  de

Estado e Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, solicito revisão do (a): 

(   ) indeferimento de inscrição 

(    )  eliminação  da  ___  fase  do  Processo  Seletivo  pelos  motivos  abaixo

esbouçados: 

Nestes termos, pede-se e Espera-se deferimento. 

Cuiabá́, _____/______/2017. 

_______________________________________
Assinatura do candidato
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