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UNEMAT

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

O U T R O SUNIVERSIDADE  DO  ESTADO  DE  MATO  GROSSO

A V I S O  D E  C H A M A M E N T O  Nº 001/2010 - UNEMAT

Considerando que o concurso público para provimento de cargo efetivo de soldado do 
corpo de bombeiros militar e soldado da polícia militar do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário 
Oficial do Estado nº 25125, de 27 de Julho de 2009, está sendo executado pela Universidade do 
Estado de Mato Grosso – UNEMAT, por meio da Diretoria de Concursos e Vestibulares, a Diretora 
de Concursos e Vestibulares da UNEMAT, no uso das atribuições conferidas e de acordo com a 
Resolução nº 001-DARH/2008, de 26 de fevereiro de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado 
do mesmo dia, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que estará recebendo, do 
dia 27 de Setembro de 2010 á 04 de Outubro de 2010, no horário de 08:00 às 12:00 horas e 14:00 
às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados na Comissão Permanente de Licitação da 
UNEMAT, localizada à Av. Tancredo Neves, nº 1.095, bairro Cavalhada III, nesta cidade de Cáceres/
MT, propostas de credenciamento de empresas devidamente constituídas como pessoas jurídicas, 
especializadas na realização de avaliações psicológicas, para prestação de serviços, que atendam às 
condições estabelecidas na resolução retro mencionada.

Os interessados poderão obter informações sobre o credenciamento, tomar conhecimento 
dos termos da resolução, e da documentação necessária para sua formalização, no horário de 08:00 
às 12:00 horas e 14:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Comissão 
Permanente de Licitacão da UNEMAT, localizada à Av. Tancredo Neves, nº 1.095, bairro Cavalhada 
III, nesta cidade de Cáceres/MT, telefone (65) 3221-0002.

Conforme artigo 5º da referida resolução, a empresa interessada em habilitar-se ao 
credenciamento, encaminhará um requerimento, instruído pela documentação de habilitação descrita 
nos artigos 6º ao 9º da resolução.

O resultado da habilitação de acordo com parecer técnico previsto nos artigos 13 e 14 da 
referida resolução será divulgado no dia 11 de Outubro de 2010, às 16h00min horas, em reunião no 
Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, situado na Av. Historiador 
Rubens de Mendonça n.º 6.135, bairro Novo Paraíso, Cuiabá - MT, quando as empresas pretendentes 
ao credenciamento tomarão ciência dos testes psicológicos que deverão ser aplicados aos candidatos, 
objetivando a avaliação destes de acordo com perfil previsto para o cargo.

Cumprindo o que prescreve o artigo 15 da mesma resolução, fica definido que o valor 
máximo da avaliação psicológica para este certame, para cada candidato, será de R$ 124,50 (cento e 
vinte e quatro reais e cinqüenta centavos), ficando as empresas habilitadas livres para o exercício 
do menor preço.

Considerando ainda as previsões editalícias que regem a realização do certame em pauta, 
as empresas pretendentes ao credenciamento deverão cumprir as seguintes determinações:

1) assegurar medidas necessárias para o cumprimento irrestrito das condições 
estabelecidas no edital principal e editais complementares, no que referir a execução da 4ª fase 
(avaliação psicológica);

2) a aplicação dos testes de avaliação psicológica será realizada em horário e data futura a 
ser marcada e publicada pela Diretora de Concursos e Vestibulares da UNEMAT;

3) os testes serão aplicados coletivamente, em salas com o máximo de trinta candidatos, 
devendo conter em cada uma delas um profissional psicólogo devidamente habilitado, inscrito no 
Conselho Regional de Psicologia (CRP) e acompanhado de um estagiário de psicologia cursando no 
mínimo o 6º termo;

4) considerando o resultado da 1ª fase (prova escrita) do certame, a empresa pretendente 
do credenciamento deverá considerar o número máximo de 2.010 (Dois mil e dez) candidatos aptos 
a realizar a avaliação psicológica, apresentando em envelope lacrado para Comissão Especial de 
Concurso, as seguintes informações:

a) planejamento para execução das provas, compreendendo o local de aplicação, número 
de salas;

b) relação com a equipe de psicólogos que participará da avaliação, com comprovação de 
habilitação técnica, através da apresentação da cópia da carteira do conselho regional de psicologia;

c) relação com a equipe de estagiários, os quais deverão estar cursando no mínimo 6° 
termo do curso de psicologia, devidamente comprovado com o atestado de freqüência da instituição 
de ensino;

5) todo o material produzido e utilizado na Avaliação Psicológica, independente do resultado 
do candidato, é de propriedade da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)/Polícia Militar, 
devendo ser repassado, ao final da 4ª fase do certame, à Diretoria de Concursos e Vestibulares da 
UNEMAT (COVEST), ficando o material sob a guarda da equipe de psicólogos da Polícia Militar;

6) os testes psicológicos a serem aplicados serão determinados pela equipe de Psicólogos 
da Polícia Militar de Mato Grosso, de acordo com o perfil profissiográfico publicado em Boletim 
Interno do Comando Geral nº 1065 de 15 de Maio de 1998, e dos mandamentos citados no edital 
do certame;

7) o resultado da avaliação psicológica deverá ser entregue para a Diretoria de Concursos 
e Vestibulares (COVEST), localizada à Av. Santos Dumont, s/nº, Bairro Santos Dumont, na cidade de 
Cáceres/MT, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a aplicação dos testes e limitando-se até 
às 17h00min do último dia, no seguintes termos:

a) relatório sintético, contendo nº da inscrição (protocolo), nome, documento de identificação 
e o resultado obtido pelo candidato (INDICADO e NÃO INDICADO);

b) relatório analítico, contendo os laudos psicológicos confeccionados conforme resolução 
nº 07/2003 do Conselho Federal de Psicologia, de 14 de junho de 2003; 

8) a empresa que aplicar os testes será responsável para contestação de eventuais 
recursos impetrados, de acordo com as previsões do certame.

As empresas pretendentes do credenciamento ficam sujeitas as condições expressas neste 
aviso de chamamento, bem como as demais decorrentes da realização do concurso, que possam 
advir e que atendam o interesse da administração pública.

Cáceres-MT, 23 de Setembro de 2010.

(ORIGINAL ASSINADO)
TAISIR MAHMUDO KARIM

Reitor

(ORIGINAL ASSINADO)
IVANETE I. PARZIANELLO CARVALHO

Diretora de Concursos e Vestibulares

EVENTOS DE PESSOAL

SECRETARIAS

PGE

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

BOLETIM DE PESSOAL/PGE/00040/2010                  DE: 23/09/2010
O Procurador-Geral do Estado no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,
Resolve: DEFERIR
Evento: LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE
Processo N.: 
    Nome: (95561/1) FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS
        Cargo/Função: (11622) DGA-8 SERVIDOR
        Un. Adm: (138495) DIR. GERAL DA PROCURADORIA GERAL
        A Partir de: 10/09/2010 Até 09/10/2010
Processo N.: 
    Nome: (33819/1) MARIA FERNANDINA DA SILVA
        Cargo/Função: (11622) DGA-8 SERVIDOR
        Un. Adm: (146625) SUBPROCURADORIA-GERAL DE COORD.DAS PROC.
REGIONAIS
        A Partir de: 17/09/2010 Até 26/09/2010
Processo N.: 
    Nome: (37817/1) SUELI SOLANGE CAPITULA
        Cargo/Função: (2291) PROC. DO ESTADO PRIMEIRA CLASSE
        Un. Adm: (007137) GABINETE DO PROCURADOR GERAL
        A Partir de: 02/09/2010 Até 01/10/2010
          PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.
          Cuiabá-MT, 23 de Setembro de 2010.
          Dorgival Veras de Carvalho
          Procurador-Geral do Estado

SAD

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

BOLETIM DE PESSOAL/SAD/00372/2010                   DE: 23/09/2010
O Secretário de Estado de Administração no uso de suas atribuições que 
lhes são conferidas por lei,
Resolve: DEFERIR
Evento: LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE
Processo N.: 
    Nome: (27763/1) AIRTES MARIA MARTINS VASCONCELOS
        Cargo/Função: (11622) DGA-8 SERVIDOR
        Un. Adm: (139254) GER. DE QUALIDADE DE VIDA
        A Partir de: 17/08/2010 Até 31/08/2010
Processo N.: 
    Nome: (68921/2) LUZINETE APARECIDA CAMPOS CALDEREIRO
        Cargo/Função: (5347) TECNICO DA AREA INSTRUMENTAL
        Un. Adm: (139408) SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
        A Partir de: 03/09/2010 Até 17/09/2010
          PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.
          Cuiabá-MT, 23 de Setembro de 2010.
          Bruno Sa Freire Martins
          Secretário de Estado de Administração

BOLETIM DE PESSOAL/SAD/00373/2010                   DE: 23/09/2010
O Secretário de Estado de Administração no uso de suas atribuições que 
lhes são conferidas por lei,
Resolve: CONCEDER
Evento: LICENÇA PREMIO - CONCESSÃO
Processo N.: 238074/2010
    Nome: (82276/1) BERNARDO FELISBERTO DA ROCHA
        Qüinqüênio: 15/02/2005 Ate 14/02/2010
        Qtde Dias: 90
Processo N.: 413425/2010
    Nome: (3244/1) IRACEMA FERREIRA LUIZ
        Qüinqüênio: 20/02/2003 Ate 19/02/2008
        Qtde Dias: 90
          PUBLICADA, REGISTRADA, CUMPRA-SE.
          Cuiabá-MT, 23 de Setembro de 2010.
          Bruno Sa Freire Martins
          Secretário de Estado de Administração

SEFAZ

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

BOLETIM DE PESSOAL/SEFAZ/00309/2010               DE: 23/09/2010
O Secretário de Estado de Fazenda no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,
Resolve: DEFERIR
Evento: LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA DA FAMILIA
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