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natureza presencial, em mantendo-se o cenário pandêmico e continuando 
a necessidade de adoção de medidas excepcionais para prevenção do 
contágio do novo coronavírus (COVID-19), serão adotadas pela GEC/
UFMT os cuidados recomendados pelas autoridades governamentais, 
conforme abaixo elencados: (...) d) alocação dos candidatos nas salas de 
provas/testes respeitando-se o distanciamento social e a ocupação máxima 
de 60% (sessenta por cento) dos lugares”;
Leia-se: “1. Nas datas de realização das Fases do certame de natureza 
presencial, mantendo-se o cenário pandêmico e continuando a necessidade 
de adoção de medidas excepcionais para prevenção do contágio do novo 
coronavírus (COVID-19), serão adotadas pela UFMT/GEC os cuidados 
recomendados pelas autoridades governamentais, conforme abaixo 
elencados: (...) d) alocação dos candidatos nas salas de provas/testes res-
peitando-se o distanciamento social e a ocupação máxima de 75% (setenta 
e cinco por cento) dos lugares”;

2. Os demais itens, subitens e anexos do EDITAL DE ABERTURA Nº 
001/2022/SESP/PJC/MT, permanecem inalterados.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.

ORIGINAL ASSINADO
ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP

ORIGINAL ASSINADO
GIANMARCO PACCOLA CAPOANI

DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL
Em substituição legal

<END:1318501:3>
<BEGIN:1318505:3>

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA FORMAÇÃO 
DE CADASTRO RESERVA PARA OS CARGOS EFETIVOS DE PERITO 

OFICIAL CRIMINAL, PERITO OFICIAL MÉDICO-LEGISTA E PERITO 
OFICIAL ODONTO-LEGISTA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002 AO EDITAL Nº 002/2022-SEPLAG/
SESP/MT, publicado no D.O.E/MT de 05/01/2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E O DIRETOR 
GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando 
o EDITAL Nº 002/2022-SEPLAG/SESP/MT, publicado no D.O.E/MT de 
05/01/2022, Edição Extra, RESOLVEM:

1. Retificar os itens, subitens e anexos abaixo indicados, que passam a ter 
a seguinte redação:
1.1. Alterar o subitem 14.5.1 que passa a ter a seguinte redação:
Onde se lê: “14.5.1. Se necessário, o candidato optante por realizar a 
Prova Objetiva em Barra do Garças/MT, poderá ser alocado na cidade de 
Pontal do Araguaia/MT”.
Leia-se: “14.5.1. Se necessário, o candidato optante por realizar a Prova 
Objetiva em Barra do Garças/MT, poderá ser alocado na cidade de Pontal 
do Araguaia/MT ou na cidade de Aragarças/GO”.

1.2. Alterar o subitem 15.2 que passa a ter a seguinte redação:
Onde se lê: “15.2. A duração da Prova Objetiva será de 04h30 (quatro 
horas e trinta minutos), já incluso o tempo destinado ao preenchimento do 
Cartão de Respostas”.
Leia-se: “15.2. A aplicação da Prova Objetiva será no período matutino e 
terá a duração de 04h30 (quatro horas e trinta minutos), já incluso o tempo 
destinado ao preenchimento do Cartão de Respostas”.

1.3. Alterar as datas dos eventos estabelecidos no Anexo I - CRONOGRAMA, 
que passam a ter a seguinte redação:

EVENTO DATA LOCAL
Publicação do Edital 05/01/2022 Diário Oficial do Estado de MT e

www.concursos.ufmt.br
Inscrição paga 12 a 24/01/2022 www.concursos.ufmt.br 
Solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição 12 a 14/01/2022 www.concursos.ufmt.br 
Encaminhamento, via internet, da documentação comprobatória para 
isenção do pagamento da taxa de inscrição

No ato da inscrição Encaminhamento no ato 
da inscrição, pelo endereço 
eletrônico www.concursos.ufmt.br, 
de arquivo na forma digitalizada 
contendo a documentação citada

Encaminhamento do Laudo Médico de candidato inscrito na condição de 
Pessoa com Deficiência (PcD)

No ato da inscrição Encaminhamento no ato 
da inscrição, pelo endereço 
eletrônico www.concursos.ufmt.br, 
de arquivo na forma digitalizada 
contendo o Laudo Médico

Disponibilização para consulta individual da situação (deferida ou 
indeferida) de cada candidato com solicitação de inscrição com isenção 
do pagamento da taxa

18/01/2022 www.concursos.ufmt.br 

Interposição de recursos contra indeferimento de inscrição com 
solicitação de isenção do pagamento de taxa

19 e 20/01/2022 www.concursos.ufmt.br 

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra indeferimento de 
inscrição com solicitação de isenção do pagamento da taxa

24/01/2022 www.concursos.ufmt.br

Período para pagamento da taxa de inscrição para os candidatos com 
isenção indeferida

19 a 25/01/2022 Agências bancárias

Data limite para o pagamento do boleto bancário relativo à taxa de 
inscrição

25/01/2022 Agências bancárias

Disponibilização para consulta individual da situação da inscrição de 
cada candidato (deferida ou indeferida)

02/02/2022 www.concursos.ufmt.br

Disponibilização para consulta individual da situação (deferida ou 
indeferida) de cada candidato com pedido de inscrição na condição de 
Pessoa com Deficiência (PcD)

03 e 04/02/2022 www.concursos.ufmt.br

Interposição de recursos contra indeferimento de inscrição e contra 
indeferimento de pedido para concorrer na condição de Pessoa com 
Deficiência (PcD)

03 e 04/02/2022 www.concursos.ufmt.br

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra indeferimento de 
inscrição e contra indeferimento de pedido para concorrer na condição 
de Pessoa com Deficiência (PcD)

11/02/2022 www.concursos.ufmt.br

Divulgação, em lista aberta, da relação definitiva de candidatos inscritos 11/02/2022 Diário Oficial do Estado de MT e
www.concursos.ufmt.br

Divulgação, em lista aberta, dos locais e horários de realização da 
Prova Objetiva

14/02/2022 www.concursos.ufmt.br

Aplicação da Prova Objetiva 20/02/2022 Divulgado de acordo com o 
subitem 12.5 deste Edital

Divulgação dos gabaritos preliminares da Prova Objetiva 20/02/2022 www.concursos.ufmt.br
Interposição de recursos contra gabarito preliminar, formulação ou 
conteúdo de questão da Prova Objetiva

21 e 22/02/2022 www.concursos.ufmt.br

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra gabarito 
preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva

02/03/2022 www.concursos.ufmt.br

Disponibilização para consulta individual do desempenho na Prova 
Objetiva

02/03/2022 www.concursos.ufmt.br

Interposição de recursos contra desempenho na Prova Objetiva 03 e 04/03/2022 www.concursos.ufmt.br
Divulgação do resultado da análise dos recursos contra desempenho 
na Prova Objetiva

08/03/2022 www.concursos.ufmt.br

Disponibilização, em lista aberta, do desempenho da Prova Objetiva 
após análise dos recursos

08/03/2022 Diário Oficial do Estado de MT e 
www.concursos.ufmt.br

Convocação de candidatos para Avaliação de Títulos 08/03/2022 Diário Oficial do Estado de MT e 
www.concursos.ufmt.br

Convocação de candidatos para a realização da Avaliação Psicológica 08/03/2022 Diário Oficial do Estado de MT e 
www.concursos.ufmt.br

Convocação de candidatos para Investigação Social 08/03/2022 Diário Oficial do Estado de MT e 
www.concursos.ufmt.br

Período para envio da documentação comprobatória para Avaliação 
de Títulos

09 a 22/03/2022 www.concursos.ufmt.br

Período para envio da documentação comprobatória para Investigação 
Social

09 a 22/03/2022 www.concursos.ufmt.br

Convocação de candidatos, que preencheram autodeclaração para 
concorrerem às vagas reservadas para negros, para realização do 
Procedimento de Heteroidentificação

25/05/2022 Diário Oficial do Estado de MT e 
www.concursos.ufmt.br

Divulgação dos Locais de Aplicação da Avaliação Psicológica e do 
procedimento de heteroidentificação

25/05/2022 www.concursos.ufmt.br

Comparecimento dos candidatos para procedimento de 
heteroidentificação

29 a
31/05/2022

www.concursos.ufmt.br

Aplicação da Avaliação Psicológica 29 a 31/05/2022 www.concursos.ufmt.br
Disponibilização para consulta individual do resultado do procedimento 
de heteroidentificação

04/06/2022 www.concursos.ufmt.br

Disponibilização para consulta individual do resultado na Avaliação 
Psicológica

04/06/2022 www.concursos.ufmt.br

Agendamento de entrevista devolutiva Avaliação Psicológica 04/06/2022 www.concursos.ufmt.br
Interposição de recursos contra resultado do procedimento de 
heteroidentificação

05 e 06/06/2022 www.concursos.ufmt.br

Entrevista devolutiva aos candidatos 05 a 07/06/2022 www.concursos.ufmt.br
Interposição de recursos contra resultado da Avaliação Psicológica 08 e 09/06/2022 www.concursos.ufmt.br 
Divulgação do resultado da análise dos recursos contra o resultado do 
procedimento de heteroidentificação

20/06/2022 www.concursos.ufmt.br

Disponibilização, em lista aberta, do resultado do procedimento de 
heteroidentificação após análise dos recursos

20/06/2022 Diário Oficial do Estado de MT e 
www.concursos.ufmt.br

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra resultado da 
Avaliação Psicológica

21/06/2022 www.concursos.ufmt.br

Disponibilização, em lista aberta, dos candidatos aptos da Avaliação 
Psicológica após análise dos recursos

21/06/2022 Diário Oficial do Estado de MT e 
www.concursos.ufmt.br

Disponibilização para consulta individual do resultado da Investigação 
Social

21/06/2022 www.concursos.ufmt.br

Disponibilização para consulta individual do Desempenho na Avaliação 
de Títulos

21/06/2022 www.concursos.ufmt.br
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Interposição de recursos contra resultado da Investigação Social 22 e 23/06/2022 www.concursos.ufmt.br 
Interposição de recursos contra o Desempenho na Avaliação de Títulos 22 e 23/06/2022 www.concursos.ufmt.br
Divulgação do resultado da análise dos recursos contra resultado da 
Investigação Social

28/06/2022 www.concursos.ufmt.br

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra o Desempenho 
na Avaliação de Títulos

28/06/2022 www.concursos.ufmt.br

Disponibilização, em lista aberta, do resultado da Investigação Social 29/06/2022 Diário Oficial do Estado de MT e 
www.concursos.ufmt.br

Disponibilização, em lista aberta, do Desempenho na Avaliação de 
Títulos após análise dos recursos

29/06/2022 Diário Oficial do Estado de MT e 
www.concursos.ufmt.br

Disponibilização, em lista aberta, do Resultado Final do Concurso 29/06/2022 Diário Oficial do Estado de MT e
www.concursos.ufmt.br

Homologação do Resultado Final do Concurso 29/06/2022 Diário Oficial do Estado de MT e
www.concursos.ufmt.br

DEMAIS DATAS E EVENTOS SERÃO DIVULGADOS NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO NO SITE WWW.CONCURSOS.UFMT.BR

1.4. Alterar o Anexo VII - Protocolo de Biossegurança, nos seguintes termos:
Onde se lê: “Anexo VII - Protocolo de Biossegurança”;
Leia-se: “Anexo VI - Protocolo de Biossegurança”;

Onde se lê: “1. Nas datas de realização das Fases do certame de 
natureza presencial, em mantendo-se o cenário pandêmico e continuando 
a necessidade de adoção de medidas excepcionais para prevenção do 
contágio do novo coronavírus (COVID-19), serão adotadas pela GEC/
UFMT os cuidados recomendados pelas autoridades governamentais, 
conforme abaixo elencados: (...) d) alocação dos candidatos nas salas de 
provas/testes respeitando-se o distanciamento social e a ocupação máxima 
de 60% (sessenta por cento) dos lugares”;
Leia-se: “1. Nas datas de realização das Fases do certame de natureza 
presencial, mantendo-se o cenário pandêmico e continuando a necessidade 
de adoção de medidas excepcionais para prevenção do contágio do novo 
coronavírus (COVID-19), serão adotadas pela UFMT/GEC os cuidados 
recomendados pelas autoridades governamentais, conforme abaixo 
elencados: (...) d) alocação dos candidatos nas salas de provas/testes res-
peitando-se o distanciamento social e a ocupação máxima de 75% (setenta 
e cinco por cento) dos lugares”;

2. Os demais itens, subitens e anexos do EDITAL Nº 002/2022-SEPLAG/
SESP/MT, permanecem inalterados.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.

ORIGINAL ASSINADO
ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SESP

ORIGINAL ASSINADO
RUBENS SADAO OKADA

DIRETOR GERAL DA POLITEC
<END:1318505:4>
<BEGIN:1318508:4>

CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE 
RESERVA PARA O CARGO EFETIVO DE ALUNO-A-SOLDADO DA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002 AO EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/
SESP/MT, DE 05 DE JANEIRO DE 2022, publicado no D.O.E/MT de 

05/01/2022.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA e o 
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o EDITAL 
Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, publicado no D.O.E/MT de 05/01/2022, 
Edição Extra,

RESOLVEM:

1. Retificar os itens, subitens e anexos abaixo indicados, que passam a ter 
a seguinte redação:
1.1 Alterar o subitem 13.7 que passa a ter a seguinte redação:
Onde se lê: “13.7. Se necessário, o candidato optante por realizar a Prova 
Objetiva em Barra do Garças/MT, poderá ser alocado na cidade de Pontal 
do Araguaia/MT”.
Leia-se: “13.7. Se necessário, o candidato optante por realizar a Prova 
Objetiva em Barra do Garças/MT, poderá ser alocado na cidade de Pontal 
do Araguaia/MT ou na cidade de Aragarças/GO”.

1.2. Alterar o subitem 14.2 que passa a ter a seguinte redação:
Onde se lê: “14.2 A duração da Prova Objetiva será de 04h30min (quatro 
horas e trinta minutos), já incluso o tempo destinado ao preenchimento do 
Cartão de Respostas�.
Leia-se: “14.2 A aplicação da Prova Objetiva será no período vespertino 
e terá a duração de 04h (quatro horas), já incluso o tempo destinado ao 

preenchimento do Cartão de Respostas�.

1.3. Alterar as datas dos eventos estabelecidos no Anexo I - CRONOGRAMA, 
que passam a ter a seguinte redação:

EVENTO DATA LOCAL
Publicação do Edital 05/01/2022 Diário Oficial do Estado 

de MT e
www.ufmt.br/concursos

Inscrição paga 12 a 24/01/2022 www.ufmt.br/concursos 
Solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição 12 a 14/01/2022 www.ufmt.br/concursos 
Encaminhamento, via internet, da documentação comprobatória para 
isenção do pagamento da taxa de inscrição

No ato da inscrição Encaminhamento no ato 
da inscrição, pelo endereço 
eletrônico www.ufmt.br/
concursos, de arquivo na 
forma digitalizada contendo a 
documentação citada

Disponibilização para consulta individual da situação (deferida ou 
indeferida) de cada candidato com solicitação de inscrição com isenção 
do pagamento da taxa

18/01/2022 www.ufmt.br/concursos 

Interposição de recursos contra indeferimento de inscrição com solicitação 
de isenção do pagamento de taxa

19 e 20/01/2022 www.ufmt.br/concursos 

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra indeferimento de 
inscrição com solicitação de isenção do pagamento da taxa

24/01/2022 www.ufmt.br/concursos

Período para pagamento da taxa de inscrição para os candidatos com 
isenção indeferida

19 a 25/01/2022 Agências bancárias

Data limite para o pagamento do boleto bancário relativo à taxa de 
inscrição

25/01/2022 Agências bancárias

Disponibilização para consulta individual da situação da inscrição de cada 
candidato (deferida ou indeferida)

02/02/2022 www.ufmt.br/concursos

Interposição de recursos contra indeferimento de inscrição 03 e 04/02/2022 www.ufmt.br/concursos
Divulgação do resultado da análise dos recursos contra indeferimento 
de inscrição

11/02/2022 www.ufmt.br/concursos

Divulgação, em lista aberta, da relação definitiva de candidatos inscritos 11/02/2022 Diário Oficial do Estado 
de MT e
www.ufmt.br/concursos

Divulgação, em lista aberta, dos locais e horários de realização da Prova 
Objetiva 

14/02/2022 www.ufmt.br/concursos

Aplicação da Prova Objetiva 20/02/2022 Divulgado de acordo com o 
subitem 11.5 deste Edital

Divulgação dos gabaritos preliminares da Prova Objetiva 20/02/2022 www.ufmt.br/concursos
Interposição de recursos contra gabarito preliminar, formulação ou 
conteúdo de questão da Prova Objetiva

21 e 22/02/2022 www.ufmt.br/concursos

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra gabarito 
preliminar, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva

02/03/2022 www.ufmt.br/concursos

Disponibilização para consulta individual do desempenho na Prova 
Objetiva

02/03/2022 www.ufmt.br/concursos

Interposição de recursos contra desempenho na Prova Objetiva 03 e 04/03/2022 www.ufmt.br/concursos
Divulgação do resultado da análise dos recursos contra desempenho na 
Prova Objetiva

07/03/2022 www.ufmt.br/concursos

Disponibilização, em lista aberta, do desempenho da Prova Objetiva após 
análise dos recursos

07/03/2022 Diário Oficial do Estado de MT 
e www.ufmt.br/concursos

Convocação de candidatos  para Exame Médico Odontológico 15/03/2022 Diário Oficial do Estado de MT 
e www.ufmt.br/concursos

Período para envio da documentação comprobatória para Exame Médico 
Odontológico

16/03/2022 à 
03/04/2022

www.ufmt.br/concursos

Disponibilização para consulta individual do Resultado do Exame Médico 
Odontológico

18/04/2022 www.ufmt.br/concursos

Interposição de recursos contra o Resultado do Exame Médico 
Odontológico

19 e 20/04/2022 www.ufmt.br/concursos

Divulgação do resultado da análise dos recursos contra o Resultado do 
Exame Médico Odontológico

28/04/2022 www.ufmt.br/concursos

Disponibilização, em lista aberta, do resultado do Exame Médico 
Odontológico após análise dos recursos

28/04/2022 Diário Oficial do Estado de MT 
e www.ufmt.br/concursos

Convocação de candidatos para a realização o Teste de Aptidão Física 28/04/2022 Diário Oficial do Estado de MT 
e www.ufmt.br/concursos

Realização do Teste de Aptidão Física 05 a 13/05/2022
Disponibilização para consulta individual do Resultado do Teste de 
Aptidão Física

17/05/2022 www.ufmt.br/concursos

Interposição de recursos contra o Resultado do Teste de Aptidão Física 18 e 19/05/2022 www.ufmt.br/concursos
Divulgação do resultado da análise dos recursos contra o Resultado do 
Teste de Aptidão Física

25/05/2022 www.ufmt.br/concursos

Disponibilização, em lista aberta, do resultado do Teste de Aptidão Física 
após análise dos recursos

25/05/2022 Diário Oficial do Estado de MT 
e www.ufmt.br/concursos

Convocação de candidatos para a realização da Avaliação Psicológica 25/05/2022 Diário Oficial do Estado de MT 
e www.ufmt.br/concursos

Convocação de candidatos, que preencheram autodeclaração para 
concorrerem às vagas reservadas para negros, para realização do 
Procedimento de Heteroidentificação

25/05/2022 Diário Oficial do Estado de MT 
e www.ufmt.br/concursos
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