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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 19 AO EDITAL DE CONCURSO N. 001-DGP-PMMT/2012 
 

O COMANDANTE GERAL DA PMMT, no uso de suas atribuições legais e em 
cumprimento ao subitem 25.12 do Edital de abertura, torna público o Desempenho Pós 
Recurso na 4ª Fase – Avaliação Médica e Odontológica do Concurso Público para 
Provimento do Cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 
apresentando a análise e decisões dos recursos impetrados pelos candidatos contra o 
Resultado Preliminar na 4ª Fase – Avaliação Médica e Odontológica, disposto no Edital 
Complementar n. 14 ao Edital de Concurso n. 001-DGP-PMMT/2012, conforme adiante se 
vê: 

1. Análise e decisão sobre Recurso Administrativo interposto pela candidata ERIKA 
KAROLINE DA SILVA, inscrição n. 112505. 

1.1 Exposição do fato: a candidata Erika Karoline da Silva, foi considerada “APTO” na 3ª 
fase do Concurso, conforme resultado publicado através do edital complementar n. 11 ao 
edital de concurso n. 001-DGP-PMMT/2012, no D.O.E de 15/01/2013 e, não havendo 
candidatos não recomendados (eliminados), foi aguardado o prazo pré-estabelecido para 
a interposição de recursos, não havendo nenhuma interposição, foram publicados no dia 
18/01/2013 os editais complementares n. 12 e 13 ao edital de concurso n. 001-DGP-
PMMT/2012, no D.O.E de 18/01/2013, os quais, respectivamente, divulgava o resultado 
pós recurso da 3ª fase e convocava para a 4ª fase, sendo esta última realizada nos dias 
24 e 25/01/2013 na Diretoria de Saúde da PMMT. Assim como os demais candidatos a 
candidata em epigrafe também foi convocada para ser submetida a 4ª fase – Avaliação 
Médica e Odontológica, fins provimento de cargo de Oficial da Polícia Militar/MT, todavia, 
o seu nome constava da relação nominal prevista para o dia 24 de janeiro de 2013, às 
08:00 horas.  A candidata compareceu a avaliação, foi considerada apta fisicamente, 
contudo, não apresentou e entregou o exame toxicológico exigido por meio do edital n. 
001-DGP-PMMT/2012, deixando com isso de cumprir um dos requisitos exigidos para a 
citada fase. 

1.2 Do recurso administrativo: insatisfeita com o resultado na 4ª fase do certame, a 
candidata apresentou recurso TEMPESTIVO, conforme protocolo n. 43768/2013 datado 
de 01/02/2013 às 15:00 horas, de acordo com o previsto no subitem 27.2 do Edital de 
Concurso n. 001-DGP-PMMT/2012. Tendo sido a candidata eliminada por não haver 
entregado o exame toxicológico, a mesma declara que realizou a coleta no dia 
21/01/2013, todavia, devido a complexidade do mesmo este não ficou pronto até o dia de 
sua avaliação. A candidata salientou que mesmo no CFO-PMMT, em anos anteriores, o 
prazo foi dilatado para que o exame toxicológico fosse entregue pelos candidatos e como 
no CFO-CBMMT/2012 os exames de tal natureza também puderam ser entregues 
posteriormente, assim sendo, ela entende ser justa a sua permanência no certame. 

1.3 Ao arrepio das argumentações aventadas pela candidata, conforme já aludido no item 
1.1 deste anexo, os prazos previstos no Edital do Concurso realmente foram cumpridos 
por meio da publicação de Editais Complementares em Diário Oficial do Estado de Mato 
Grosso, especialmente, em termos de divulgação do desempenho dos candidatos e pós 
recurso na 3ª fase, além da convocação para a 4ª fase - Avaliação Médica e Odontológica 
não podendo a Comissão do Concurso prorrogar o prazo para entrega de exames por 
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ocorrência de casos fortuitos que impossibilitaram a apresentação do exame toxicológico 
por parte desta candidata, sem prejuízo da grande maioria dos candidatos que cumpriu o 
prazo. Vale citar que o exame toxicológico está previsto desde o início do certame, mais 
precisamente no item 25.5 do Edital de Concurso CFO n. 001 DGP – PMMT/2012, de 09 
de julho de 2012 e publicado no Diário Oficial/MT do mesmo dia, de sorte a restar à 
candidata mais do que o tempo suficiente para providenciá-lo nos laboratórios disponíveis 
no mercado. 

1.4 Após análise foi INDEFERIDO o recurso por contrariar o disposto no subitem 25.11 
alínea “a” do Edital de Concurso retrocitado, que estabelece: 

25.11 Será eliminado do concurso o candidato que: 
a) não entregar para realização da Avaliação Médica e 
Odontológica, toda a documentação exigida no item 18 do 
Anexo I deste edital; 

 

 

2. Análise e decisão sobre Recurso Administrativo interposto pelo candidato RENAN DE 
OLIVEIRA ISHI, inscrição n. 104956. 

2.1 Exposição do fato: o candidato Renan de Oliveira Ishi, foi considerado “APTO” na 3ª 
fase do Concurso, conforme resultado publicado através do edital complementar n. 11 ao 
edital de concurso n. 001-DGP-PMMT/2012, no D.O.E de 15/01/2013 e, não havendo 
candidatos não recomendados (eliminados), foi aguardado o prazo pré-estabelecido para 
a interposição de recursos, não havendo nenhuma interposição, foram publicados no dia 
18/01/2013 os editais complementares n. 12 e 13 ao edital de concurso n. 001-DGP-
PMMT/2012, no D.O.E de 18/01/2013, os quais, respectivamente, divulgava o resultado 
pós recurso da 3ª fase e convocava para a 4ª fase, sendo esta última realizada nos dias 
24 e 25/01/2013 na Diretoria de Saúde da PMMT. Assim como os demais candidatos o 
recorrente em tela também foi convocado para ser submetido a 4ª fase – Avaliação 
Médica e Odontológica, fins provimento de cargo de Oficial da Polícia Militar/MT, todavia, 
o seu nome constava da relação nominal prevista para o dia 25 de janeiro de 2013, às 
08:00 horas.  O candidato compareceu a avaliação, foi considerado apto fisicamente, 
contudo, não apresentou e entregou o exame toxicológico exigido por meio do edital n. 
001-DGP-PMMT/2012, deixando com isso de cumprir um dos requisitos exigidos para a c. 
fase. 

2.2 Do recurso administrativo: insatisfeito com o resultado na 4ª fase do certame, o 
candidato apresentou recurso TEMPESTIVO, conforme protocolo n. 43955/2013 datado 
de 01/02/2013 às 15:35 horas, de acordo com o previsto no subitem 27.2 do Edital de 
Concurso n. 001-DGP-PMMT/2012. Tendo sido o candidato eliminado por não haver 
entregado o exame toxicológico, o mesmo declarou que realizou a coleta quando soube 
de sua aptidão na 3ª fase, todavia, devido a complexidade do mesmo este não ficou 
pronto até o dia de sua avaliação. O candidato salientou que mesmo no CFO-PMMT, em 
anos anteriores, o prazo foi dilatado para a entrega de tal exame e como no CFO-
CBMMT/2012 os exames de tal natureza também puderam ser entregues posteriormente, 
assim sendo, ele entende ser justa a sua permanência no certame. 

2.3 Ao arrepio das argumentações aventadas pelo candidato, conforme já aludido no item 
1.1 deste anexo, os prazos previstos no Edital do Concurso realmente foram cumpridos 
por meio da publicação de Editais Complementares em Diário Oficial do Estado de Mato 
Grosso, especialmente, em termos de divulgação do desempenho dos candidatos e pós 
recurso na 3ª fase, além da convocação para a 4ª fase - Avaliação Médica e Odontológica 
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não podendo a Comissão do Concurso prorrogar o prazo para entrega de exames por 
ocorrência de casos fortuitos que impossibilitaram a apresentação do exame toxicológico 
por parte deste candidato, sem prejuízo da grande maioria dos candidatos que cumpriu o 
prazo. Vale citar que o exame toxicológico está previsto desde o início do certame, mais 
precisamente no item 25.5 do Edital de Concurso CFO n. 001 DGP – PMMT/2012, de 09 
de julho de 2012 e publicado no Diário Oficial/MT do mesmo dia, de sorte a restar ao 
candidato mais do que o tempo suficiente para providenciá-lo nos laboratórios disponíveis 
no mercado. 

2.4 Após análise foi INDEFERIDO o recurso por contrariar o disposto no subitem 25.11 
alínea “a” do Edital de Concurso retrocitado, que estabelece: 

25.11 Será eliminado do concurso o candidato que: 
a) não entregar para realização da Avaliação Médica e 
Odontológica, toda a documentação exigida no item 18 do 
Anexo I deste edital; 

 

 

3. Análise e decisão sobre Recurso Administrativo interposto pelo candidato TARCISIO 
DIAS FIGUEIREDO, inscrição n. 105478. 

3.1 Exposição do fato: o candidato Tarcisio Dias Figueiredo, foi considerado “APTO” na 3ª 
fase do Concurso, conforme resultado publicado através do edital complementar n. 11 ao 
edital de concurso n. 001-DGP-PMMT/2012, no D.O.E de 15/01/2013 e, não havendo 
candidatos não recomendados (eliminados), foi aguardado o prazo pré-estabelecido para 
a interposição de recursos, não havendo nenhuma interposição, foram publicados no dia 
18/01/2013 os editais complementares n. 12 e 13 ao edital de concurso n. 001-DGP-
PMMT/2012, no D.O.E de 18/01/2013, os quais, respectivamente, divulgava o resultado 
pós recurso da 3ª fase e convocava para a 4ª fase, sendo esta última realizada nos dias 
24 e 25/01/2013 na Diretoria de Saúde da PMMT. Assim como os demais candidatos o 
recorrente em tela também foi convocado para ser submetido a 4ª fase – Avaliação 
Médica e Odontológica, fins provimento de cargo de Oficial da Polícia Militar/MT, todavia, 
o seu nome constava da relação nominal prevista para o dia 25 de janeiro de 2013, às 
08:00 horas.  O candidato compareceu a avaliação, foi considerado apto fisicamente, 
contudo, não apresentou e entregou o exame toxicológico exigido por meio do edital n. 
001-DGP-PMMT/2012, deixando com isso de cumprir um dos requisitos exigidos para a c. 
fase. 

3.2 Do recurso administrativo: insatisfeito com o resultado na 4ª fase do certame, o 
candidato apresentou recurso TEMPESTIVO, conforme protocolo n. 42984/2013 datado 
de 01/02/2013 às 13:21 horas, de acordo com o previsto no subitem 27.2 do Edital de 
Concurso n. 001-DGP-PMMT/2012. Tendo sido o candidato eliminado por não haver 
entregado o exame toxicológico, o mesmo declarou que realizou a coleta quando soube 
de sua aptidão na 3ª fase, todavia, devido a complexidade do mesmo este não ficou 
pronto até o dia de sua avaliação. O candidato salientou que mesmo no CFO-PMMT, em 
anos anteriores, o prazo foi dilatado para a entrega de tal exame e como no CFO-
CBMMT/2012 os exames de tal natureza também puderam ser entregues posteriormente, 
assim sendo, ele entende ser justa a sua permanência no certame. 

3.3 Ao arrepio das argumentações aventadas pelo candidato, conforme já aludido no item 
1.1 deste anexo, os prazos previstos no Edital do Concurso realmente foram cumpridos 
por meio da publicação de Editais Complementares em Diário Oficial do Estado de Mato 
Grosso, especialmente, em termos de divulgação do desempenho dos candidatos e pós 
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recurso na 3ª fase, além da convocação para a 4ª fase - Avaliação Médica e Odontológica 
não podendo a Comissão do Concurso prorrogar o prazo para entrega de exames por 
ocorrência de casos fortuitos que impossibilitaram a apresentação do exame toxicológico 
por parte deste candidato, sem prejuízo da grande maioria dos candidatos que cumpriu o 
prazo. Vale citar que o exame toxicológico está previsto desde o início do certame, mais 
precisamente no item 25.5 do Edital de Concurso CFO n. 001 DGP – PMMT/2012, de 09 
de julho de 2012 e publicado no Diário Oficial/MT do mesmo dia, de sorte a restar ao 
candidato mais do que o tempo suficiente para providenciá-lo nos laboratórios disponíveis 
no mercado. 

3.4 Após análise foi INDEFERIDO o recurso por contrariar o disposto no subitem 25.11 
alínea “a” do Edital de Concurso retrocitado, que estabelece: 

25.11 Será eliminado do concurso o candidato que: 
a) não entregar para realização da Avaliação Médica e 
Odontológica, toda a documentação exigida no item 18 do 
Anexo I deste edital; 

 
Cuiabá/MT 08 de Fevereiro de 2013. 

 
 
 

NERCI ADRIANO DENARDI – CEL PM 
Comandante Geral da PMMT 


