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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL COMPLEMENTAR N. 23 AO EDITAL DE CONCURSO N. 001 -DGP-PMMT/2012

O COMANDANTE GERAL DA PMMT, no uso de suas atribuições legais e combinado ao
cumprimento das ordens judiciais expedidas nos autos dos Mandados de Segurança n.
13481/2013; 13697/2013 e 13969/2013 por Magistrados e Desembargadores ora Relatores da
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo da Comarca de Cuiabá a
candidatos eliminados na 4ª fase do certame em decorrência da não apresentação do exame
toxicológico na data prevista para tal ato, logo, torna pública a convocação dos candidatos
constantes do Anexo Único para a realização da 5ª Fase – Investigação Social e Funciona l do
Concurso Público para Provimento do Cargo de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato
Grosso, fixando também normas e procedimentos complementares para a realização desta fase.

1. DA CONVOCAÇÃO PARA 5ª FASE – INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL

1.1 Além dos convocados para participar da 5ª Fase – Investigação Social e Funcional, através do
Edital Complementar n. 16 ao Edital de Concurso n. 001 -DGP-PMMT/2012, estão convocados os
candidatos constantes do Anexo Único deste Edital , em cumprimento de ordem judicial expedida
nos autos dos Mandados de Segurança n. 13481/2013; 13697/2013 e 13969/2013, determinando
ao Comando da Polícia Militar que os candidatos continuassem as demais fases do certame.
Quanto ao cumprimento da 4ª fase – Avaliação Médica e Odontológica, esta deverá ser refeita
pelos candidatos ora convocados , conforme expresso no edital complementar n. 22.

1.2 A 5ª Fase – Investigação Social e Funcional é de caráter unicamente eliminatório .

2. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL E F UNCIONAL

2.1 Os candidatos convocados deverão comparecer na Diretoria da Agência Central de
Inteligência no Quartel do Comando Geral, sito a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.
6135, bairro Novo Paraíso, Cuiabá -MT, no dia 21 de fevereiro de 2013 (quinta-feira), as 15:00
horas munidos dos seguintes documentos:

a. Carteira de identidade original, com validade em todo território nacional (original e fotocópia –
não será substituído por numeração em outro documento oficial );
b. CPF (original e fotocópia – não será substituído por numeração em outro documento
oficial, salvo emissão numérica dada através do site da Receita Federal);
c. Certificado de conclusão de Ensino Médio, com o respectivo histórico escolar, realizado em

instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (original e duas
fotocópias – são documentos diferentes – um não substitui o outro – comumente um vem
no verso do outro);
d. Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª Categoria ou do Certificado de Dispensa de Incorporaç ão

(CDI), (para os candidatos do sexo masculino – não se aplica a militares da ativa ou a policiais

militares) (original e fotocópia);
e. Título de eleitor e comprovante ou justificativa de votação da última eleição (quando pertinentes

– se o candidato completou a idade de obrigatoriedade ao voto após a realização das eleições

passadas, não há que se falar em comprovantes ou justificativas) (original e fotocópia);
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f. Carteira de trabalho ou documento equivalente que comprove o último e o atual emprego ,

(quando pertinentes) (original e fotocópia);
g. Certidões negativas dos distribuidores Criminais e Civis dos lugares onde tenha residido nos

últimos 5 (cinco) anos (original e fotocópia);
h. Certidões negativas das Justiças: Federal e Militar (esta última para candidatos militares de co-

irmãs ou outra força militar) (original e fotocópia) ;

i. Declaração de não acumulação remunerada de cargos públicos (quando pertinentes) (original);
j. Certidão com conceito favorável de seu atual comandante se for militar da at iva das forças

armadas ou auxiliares, inclusive se for da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar de outro

Estado (original);
k. Se o candidato for ex-funcionário público, ele deve apresentar declaração expedida pelo setor

de pessoal daquele órgão dizendo que sua pessoa não foi demitido/exonerado/licenciado em

decorrência de prática de ato irregular contra a administração pública ou a instituição (original);
l. 2 (duas) fotografias tamanho 5x7, coloridas, datadas até 90 (noventa) dias antes do início do

certame, descoberto, sem óculos e sem barba;

m. Carteira do PIS e/ou PASEP, para os que possuem (original e fotocópia);
n. Comprovante de residência (será aceito cópia de conta de energia elétrica, água e telefone,

desde que esteja em nome do candidato ou de seus pais. No caso de não cumprimento desta

exigência o candidato deverá providenciar outro documento ofici al que comprove sua residência) ;

o. Carteira Nacional de Habilitação - CNH (original e fotocópia);
p. Formulário de Investigação Social – FIS (original e fotocópia).
1) O Formulário de Investigação Social – FIS deverá ser impresso as expensas do candidato, o

qual está disponível no sitio www.pm.mt.gov.br sob a senha “cfo13” para impressão.

2) O Formulário de Investigação Social – FIS deverá ser preenchido a próprio punho pelo

candidato a caneta e sem rasuras, o qual deverá assinar a todas as folhas.

2.2 O recebimento, análise e indicação quando a recomendação ou não recomendação dos

candidatos na 5ª Fase- Investigação Social e Funcional será realizada pela Diretoria da Agencia

Central de Inteligência – DACI.

2.3 O item da entrega do Formulário de Investigação Social – FIS foi acrescentado às normas

prescritas no item 26 do Edital de Concurso n. 001 -DGP-PMMT/2012.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2013.

NERCI ADRIANO DENARDI – Coronel PM
Comandante Geral da PMMT

www.pm.mt.gov.br
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ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS CONVOCADOS POR ORDEM JUDICIAL

PARA A REALIZAÇÃO DA QUINTA FASE – INVESTIGAÇÃO
SOCIAL E FUNCIONAL

Insc. Nome Doc.de Identidade Dt.Nasc.

106081 FELIPE NUNES CORDEIRO (MS n. 13481/2013) 001443525 SSP-MS 13/01/1993

106394 MARCIO LUIS TOMAZI (MS n. 13697/2013) 884428 PM-MT 26/05/1985

107371 ANDRÉ HENRIQUE DE MAGALHÃES (MS n.
13969/2013) 884745 PM-MT 05/02/1984

108050 MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA (MS n.
13969/2013) 883937 PM-MT 24/01/1990

105478 TARCÍSIO DIAS FIGUEIREDO (MS. n. 13969/2013) 18377351 SSP 28/10/1985


