
 
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
POLÍCIA MILITAR 

QUARTEL DO COMANDO GERAL 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO 
DO QUADRO PERMANENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 
6ª Fase – Curso de Formação de Soldados  

 

 

APRESENTAÇÃO NOS PÓLOS DE FORMAÇÃO 

- dia 09 de outubro de 2008 (08:00 horas) 

 
ü pólo de Cuiabá / Várzea Grande 

Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças 
- rodovia saída para Nossa Sra. Guia (2,5 km  após trevo) 

ü pólo de Água Boa / Vila Rica 
Quartel da Polícia Militar de Água Boa 

ü demais pólos 
   Quartel da Polícia Militar da sede dos respectivos pólos 
 
 

INCLUSÃO NO EFETIVO ESTADUAL / FOLHA DE PAGAMENTO 
 - dia 10 de outubro de 2008 
  será providenciado pela Diretoria Adjunta de Recursos Humanos 
 
 
AULA INAUGURAL 
 - dia 10 de outubro de 2008  
  cada pólo definirá o horário de realização da cerimônia 
  
 
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS 
-  deverão entregar os documentos pendentes (se houverem); 

-  devolver nos pólos de formação o questionário de investigação social devidamente 

preenchido/ respondido; 

-  o dia 09 de outubro é a data limite para o candidato desincompatibilizar de qualquer outra 

emprego formal que exerça; 

- verificar abertura de conta no Banco do Brasil e cadastro PIS/PASEP; 

 
 
 
 
 



MATERIAL NECESSÁRIO 
relação do material (mínimo necessário) que o candidato deve possuir na data de 
apresentação, podendo a coordenação do Curso de Formação de cada pólo solicitar outros 
materiais: 
 
- 04 (quatro) camisetas manga curta - cor branca, sem estamparia; 

- 02 (duas) calças jeans azul – básica, sem bolsos altura joelhos e detalhes extravagantes; 

- 02 (dois) calções (algodão/brim) preta, sem listras, bolsos dianteiros ou detalhes (masc);  

- 02 (duas) bermudas (elanca/cotton) preta, sem listras, bolsos dianteiros ou detalhes (fem); 

- 02 (dois) jogos de roupa de cama; 

- 01 (um) par de tênis preto para corrida, preferencialmente sem detalhes;  

- 05 (cinco) pares de meias brancas esportiva, cano médio ou longo; 

- material de higiene pessoal, roupa intima, toalha de banho. 

 
 
 
observação: 
Os candidatos que farão a avaliação psicológica para o CFO no dia da apresentação (09), 
após o término da prova, deverão deslocar de imediato para o respectivo pólo de formação 
portando documento comprobatório da inscrição no CFO e de realização da prova naquela 
data.  
 
 
 
 


