ESTADO DE MATO GROSSO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL À
GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO POLICIAL MILITAR

EDITAL Nº 003/DEIP/DGP/PMMT/2021 de 31Mai21
Edital Complementar ao Edital N.º 002/DEIP/DGP/PMMT/2021 de 25Mar21

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que é dever de todos criar condições à prevenção da COVID-19 e a
mitigação de seus efeitos na população brasileira;
CONSIDERANDO a vigência do Decreto Estadual nº 874, de 25 de Março de 2021, que
fixa regras e diretrizes para adoção, pelos municípios, de medidas restritivas para
prevenir a desseminação da COVID-19.
CONSIDERANDO a provocação/manifestação da instituição contratada para realizar o
processo seletivo, Universidade Federal de Mato Grosso, o qual esta em face de recentes
decretos municipais, a exemplo do Decreto nº 8.430 de 14 de Maio de 2021 do município
de Cuiabá, do Decreto nº 076 de 25 de Maio de 2021 do município de Juína e do Decreto
nº 476 de 28 de Maio de 2021 do município de Cáceres, e em que pese os últimos
boletins epidemiológicos, a exemplo do Boletim Informativo nº 443 da Secretaria de
Estado de Saúde, onde denota-se a reclassificação de municípios matogrossenses, em
sua grande maioria como de risco alto para o coronavírus, portanto ensejando como
necessário a instituição contratada atender aos novos requisitos locais e ainda
providenciar novo ensalamento dos candidatos inscritos, sugerindo-se então pela
necessidade de adiamento da Prova Objetiva para data disponibilizada pela contratada.
RESOLVE:
Tornar público aos Cabos e Soldados da PMMT, inscritos nesse processo seletivo, os
termos do presente edital complementar ao Edital N.º 002/DEIP/DGP/PMMT/2021,
referente ao processo seletivo interno destinado à formação do Quadro de Acesso por
Mérito Intelectual para a promoção à Graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 2021, nos termos do art. 19, § 2º, inciso II,
da Lei Complementar nº 529, de 31 de março de 2014 e da Lei nº 10.076/2014, o
seguinte:
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1. ALTERAR o Calendário de Atividades constante do Anexo “A” do Edital
Complementar N.º 002/DEIP/DGP/PMMT/2021, que passa a vigorar com a redação dada
no Anexo “A” do presente Edital Complementar.

2. Os demais itens e subitens do Edital nº 002/DEIP/DGP/PMMT/2021 de
25/03/2021 permanecem inalterados.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.

(Original Assinado)
JONILDO JOSÉ DE ASSIS – CEL PM
Comandante-Geral da Polícia Militar
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ANEXO “A”
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA

EDITAL Nº 003/DEIP/DGP/PMMT/2021 de 31Mai21
Edital Complementar ao Edital N.º 002/DEIP/DGP/PMMT/2021 de 25Mar21

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
ATIVIDADES

DATA

[...]
Divulgação dos locais de prova
28/06/2021
Aplicação da Prova Objetiva nos Polos
04/07/2021
Divulgação do gabarito e do caderno de prova
05/07/2021
Recurso contra gabarito e formulação de questão
06 e 07/07/2021
Divulgação do resultado dos recursos contra gabarito e formulação
14/07/2021
de questão
Divulgação do desempenho no processo seletivo
14/07/2021
Recurso contra desempenho
15 e 16/07/2021
Divulgação do resultado dos recursos contra desempenho
21/07/2021
Homologação do resultado da prova objetiva
21/07/2021
Encaminhamento da Relação de Classificados à DGP para
21/07/2021
providências da SCP
Publicação e homologação do resultado do Processo Seletivo
23/07/2021
Interno com as respectivas vagas de lotação
Protocolo de desistência do processo seletivo por livre escolha do
26 à 30/07/2021
candidato
Publicação da Relação Final de candidatos aprovados e
04/08/2021
classificados com suas respecitivas vagas de lotação
Remessa da Relação Final dos candidatos aprovados e
04/08/2021
classificados com suas respectivas lotações à DGP/SCP
Publicação de movimentação a nova UPM
05/09/2021
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