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

EDITAL COMPLEMENTAR N. 29 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 25.1 combinado ao cumprimento da ordem judicial expedida pelo Desembargador Relator 
nos autos do Mandado de Segurança n. 15809/2013 – Classe 120 – CNJ - Turma de Câmaras 
Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo da Comarca de Cuiabá ao candidato outrora 
eliminado na 4ª fase do certame, em decorrência, da não apresentação do exame toxicológico na 
data prevista para tal ato, logo, torna pública a convocação do candidato constante do Anexo 
Único para a realização da 4ª Fase – Avaliação Médica e Odontológica 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 4ª FASE – AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 

1.1 Em decorrência ao recebimento do mandado supracitado, está convocado para participar da 
4ª Fase – Avaliação Médica e Odontológica, o candidato discriminado no Anexo Único deste 
Edital. 

1.2 A 4ª Fase é de caráter unicamente eliminatório, sendo convocados para a mesma somente os 
candidatos APTOS na 3ª Fase – Avaliação Psicológica. 

2. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA 

2.1 A Avaliação Médica e Odontológica será realizada na Diretoria de Saúde da PMMT, sito a Rua 
Projetada, s/n., bairro Paiaguás (ao lado do DETRAN), na cidade de Cuiabá/MT, conforme data e 
horário estabelecidos no Anexo Único. 

2.2 O candidato convocado deverá comparecer no endereço descrito no subitem 1.1, munido de 
original de documento oficial de identificação, contendo assinatura e fotografia, com uma hora de 
antecedência do horário estabelecido para o início da avaliação. 

2.4 O candidato que deixar de comparecer no local, data e horário indicado neste edital 
complementar será considerado ausente e automaticamente estará eliminado do concurso. 

2.5 A avaliação será realizada por ordem de chegada. 

2.6 Após a identificação, nenhum candidato poderá retirar-se do local de realização da Quarta 
Fase sem autorização e acompanhamento da fiscalização. 

2.6.1 O descumprimento do que determina o subitem anterior implicará automaticamente na 
eliminação do candidato. 

2.7 O candidato deverá comparecer ao local desta fase munido de calção de banho para os 
candidatos masculinos e biquíni para os candidatos do sexo feminino, alterando-se o disposto no 
item 25.9 do edital de origem do concurso. 

2.8 O candidato deverá por ocasião da avaliação médica e odontológica apresentar os exames 
médicos de apresentação obrigatória previstos no subitem n. 25.5 do Edital n. 001-DGP-
PMMT/2012. 

2.8.1 Os exames exigidos no subitem anterior deverão conter a identificação do candidato e ter 
prazo de validade não superior a 2 (dois) meses entre a data de realização e a sua 
apresentação a Junta Médica. 

2.9 Para o exame toxicológico a ser entregue nesta fase, com ônus para o candidato, deverão ser 
observadas as orientações a seguir descritas:  
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a. Deverá ser do tipo “larga janela de detecção” que acusam uso de substâncias entorpecentes 
ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza e deverão 
apresentar resultados para um período mínimo de 90 (noventa) dias. 

b. Deverá ser realizado em laboratório especializado, a partir de amostras de materiais biológicos 
(pelos, unhas ou cabelos) doados pelo candidato, conforme procedimentos padronizados de 
coleta, encaminhamento do material, recebimento dos resultados e estabelecimento de contra-
prova. 

c. Em caso de resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas, o candidato 
será inapto, conseqüentemente será eliminado da fase seguinte do certame. 

2.9.1 O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito a Junta 
Médica, que obedecerá ao que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos 
classificados, sob pena de responsabilidades, conforme legislação vigente, todavia, o 
mesmo poderá ser compartilhado com a Diretoria da Agência Central de Inteligência para 
fins da investigação social e funcional. 

2.10 Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário 
determinado para a realização da Avaliação Médica e Odontológica, não se encontrar em 
condição de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo ou que deixar de apresentar 
qualquer um dos exames laboratoriais previstos neste Edital. 

2.11 Permanecem inalteradas as normas prescritas no item 25 do Edital de Concurso nº 001-
DGP-PMMT/2012, exceto as alterações contidas nos item/subitem 2.7 e 2.9.1 deste Edital. 

 

Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2013. 

 

 

NERCI ADRIANO DENARDI – Coronel PM 
Comandante Geral da PMMT 

 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
RELAÇÃO NOMINAL DOS CANDIDATOS CONVOCADOS POR ORDEM JUDICIAL 

PARA A REALIZAÇÃO DA QUARTA FASE – AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA NO 
DIA 06 DE MARÇO DE 2013 (QUARTA-FEIRA), ÀS 15:00 HORAS 

 

Insc. Nome Doc.de Identidade Dt.Nasc. 

104956 RENAN DE OLIVEIRA ISHI (MS. n. 15809/2013) 1669929 SSP-MS 17/07/1990 

 


