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EDITAL COMPLEMENTAR N. 25 AO EDITAL N. 001/2009 – S AD/MT, DE 27 DE JULHO DE 2009. 
 
 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 

torna pública a retificação dos subitens 12.1, 12.6, 12.6.1, 12.1 4, 13.3, 14.3, 15.1, 15.1.1, 15.5, 15.6, 15.7 

e 19.1 e a revogação das alíneas “b”, “c”, “o” e “p ” do subitem 12.5.3 e alíneas “i” e “k” do subitem 

15.5, do Edital n. 001/2009, de 27 de Julho de 2009, que passam a vigorar com a redação abaixo 

especificada, ficando inalterados os demais itens, subitens e anexos do referido Edital. 

 

“12.1. Serão convocados para a Segunda Fase - Exame de Saúde e Odontológico e para entrega dos 
documentos relacionados no subitem 12.5.3 deste Edital, somente os candidatos não eliminados na Prova 
Objetiva e classificados em ordem decrescente do total de pontos na prova objetiva, dentro de 02 (duas) 
vezes o número de vagas do cargo por pólo de lotação. 
(...) 
12.5.3. Para ser submetido ao Exame de Saúde, o candidato deverá providenciar, às suas expensas, e 
apresentar à equipe médica os seguintes exames: 
a) eletrocardiograma com avaliação cardiológica; 
b) Revogado; 
c) Revogado; 
d) abreugrafia ou RX de tórax; 
e) Machado Guerreiro; 
f) urina (EAS); 
g) glicemia; 
h) uréia no sangue; 
i) hemograma completo; 
j) creatinina; 
k) colesterol; 
l) ABO + RH; 
m) sorologia para Lues ou VDRL; 
n) ácido úrico; 
o) Revogado; 
p) Revogado; 
q) Atestado médico que comprove a condição física do candidato para se submeter ao Teste de Aptidão 
Física. 
12.6 Além dos exames descritos no subitem 12.5.3, o candidato também deverá providenciar, às suas 
expensas, e apresentar na data de entrega dos documentos da Quinta Fase – Investigação Social , o 
resultado de Testes Toxicológicos (de caráter confidencial), observadas as orientações a seguir descritas: 
(...) 
12.6.1 O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito a Comissão de 
Investigação Social, que obedecerá ao que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos 
classificados, sob pena de responsabilidades, conforme legislação vigente. 
(...) 
12.14 Será eliminado do concurso público o candidato que: 
a) não entregar no momento da identificação para realização do Exame de Saúde, toda a documentação 
relacionada no subitem 12.5.3, não sendo permitido nem a realização do referido Exame;” 
(...) 



13.3 A data, o local e o horário de realização da Terceira Fase – Teste Aptidão Física serão divulgados no 
edital complementar de convocação. 
(...) 
14.3 A data, o local e o horário de realização da Quinta Fase – Avaliação Psicológica serão divulgados no 
edital complementar de convocação. 
(...) 
15.1 Somente serão convocados para a entrega dos documentos da Quinta Fase - Investigação Social os 
candidatos considerados recomendados na Quarta Fase - Avaliação Psicológica. 
15.1.1 A data, o local e o horário para a entrega dos documentos da Quinta Fase - Investigação Social 
serão divulgados no edital complementar de convocação. 
15.5 Além do formulário referido no subitem 15.4, o candidato deverá apresentar para a realização da 
Quinta Fase – Investigação Social os seguintes documentos: 
(...) 
i) Revogado; 
(...) 
k) Revogado; 
(...) 
n) Resultado de Testes Toxicológicos (de caráter confidencial), conforme disposto no subitem 12.6. 
(...) 
15.6 Será eliminado do concurso, o candidato que não entregar os documentos constantes nos subitens 
12.6 e 15.5 ou for considerado não-recomendado na Investigação Social. 
15.7 O resultado da Quinta Fase – Investigação Social será divulgado até o término da Segunda Etapa – 
Curso de Formação. 
(...) 
19.1 Os candidatos recomendados na Quarta Fase – Avaliação Psicológica e classificados em ordem 
decrescente do total de pontos na prova objetiva, dentro o número de vagas do cargo por pólo de lotação 
constante no Anexo I deste Edital serão convocados para matrícula no Curso de Formação de Soldados.”  
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