
 
 
 

 
 

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO D E  
SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR 

  
 

EDITAL COMPLEMENTAR N. 18 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 público as retificações dos subitens 10.19, 10.22, alínea “c” do 10.23 e 21.9, do Edital n. 001/2009 – 

SAD/MT, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso 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. 

 

(...) 
10.19 Será eliminado do concurso o candidato que for surpreendido durante o período de realização das 
provas portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, aparelhos de mp3 e/ou mp4 ou similares, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, e, ainda, lápis, lapiseira e/ou borracha.  
(...) 
10.22 Não será permitida a entrada de candidatos no estabelecimento de Provas portando armas, mala e/ou 
bolsa de viagem ou similares.  
10.23 Terá sua Prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, 
durante a sua realização: 
(...) 
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, aparelhos de mp3 e/ou mp4 ou similares, máquina de 
calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, e ainda, lápis, lapiseira e/ou borracha.  
(...) 
21.9 A primeira lotação obedecerá a permanência de no mínimo 05 (cinco) anos, salvo nos casos de 
interesse e necessidade pública. 
(...) 

Cuiabá/MT, 02 de Fevereiro de 2010. 
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