
GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE 
TÉCNICO, ASSISTENTE E AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL, 

TÉCNICO, ASSISTENTE E AGENTE ORIENTADOR 
DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

EDITAL COMPLEMENTAR N. 17 AO EDITAL N. 003/2009 – SAD/MT, DE 27 DE JULHO DE 2009.

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

em cumprimento aos subitens 9.2 e 9.3 do Edital n. 003/2009 – SAD/MT, publicado no Diário Oficial do 

Estado de Mato Grosso de 27 de Julho de 2009, observadas as retificações, torna público a alteração da 

data e horário das provas objetivas e a retificação do Anexo II do Edital n. 003/2009 – SAD/MT, 

especificamente quanto aos cargos de Agente Prisional e Agente Orientador, que passam a vigorar com 

a redação abaixo especificada, ficando inalterados os demais itens, subitens e anexo do referido Edital.

1. DAS PROVAS OBJETIVAS 
1.1   As provas objetivas para o cargo de Assistente do Sistema Prisional, Agente Prisional, Assistente

do Sistema Socioeducativo e Agente Orientador do Sistema Socioeducativo terão a duração de 4

horas e serão aplicadas no dia 21 de fevereiro de 2010, com início às 13 horas (horário local da cidade de 

Cuiabá/MT).

1.2  As provas objetivas para os cargos de Técnico do Sistema Prisional e Técnico do Sistema 

Socioeducativo terão a duração de 4 horas e serão aplicadas no dia 21 de março de 2010, com início às 

08 horas (horário local da cidade de Cuiabá/MT).

2. DOS LOCAIS DAS PROVAS

2.1      As informações referentes ao local de realização das provas (nome do estabelecimento, endereço e 

sala), assim como orientações para realização das provas, estarão disponíveis com antecedência mínima 

de 05 (cinco) dias da data da aplicação da prova objetiva, nos endereços eletrônicos 

www.concurso.mt.gov.br, www.unemat.br/concursos e/ou www.concursos.sad.mt.gov.br, sendo que o 

candidato poderá efetuar a consulta e/ou impressão destas informações. 

Cuiabá/MT, 28 de Dezembro de 2009.

GERALDO A. DE VITTO JUNIOR
Secretário de Estado de Administração



ANEXO II
CARREIRAS/CARGOS/ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS/JORNADA SEMANAL DE TRABALHO/ENQUADRAMENTO INICIAL/REMUNERAÇÃO MENSAL

Carreira: Profissionais do Sistema Prisional

Cargo Atribuições
Jornada de 

trabalho
Enquadramento inicial Remuneração

   Técnico do Sistema Prisional

São atribuições ao Técnico do Sistema Prisional atendimento 
pedagógico, administrativo, jurídico, agronômico, analítico de 
sistema, em administração de material e serviços, administração 
financeira, administração hospitalar, contabilidade pública, orçamento, 
planejamento, organização e métodos, modernização, inspeção e 
controle, execução de projetos e programas, análise estatística e 
análise econômica.

40 horas
Classe A Nível 1 R$3.017,76

Assistente do Sistema Prisional

São atribuições ao Assistente do Sistema Prisional, atividades de 
secretariado, digitação, arquivo, protocolo, manutenção de dados, 
datilografia, programação, técnicas em contabilidade, assistência em 
gestão de pessoas, eletrotécnica, mecânica, técnicas agrícolas, 
marcenaria, padaria e apoio aos trabalhos técnicos.

40 horas Classe A Nível 1 R$ 1.042,50

Agente Prisional

São atribuições ao Agente Prisional atendimento, vigilância, custódia, 
guarda, assistência e orientação de pessoas recolhidas junto ao 
Sistema Prisional.  44 horas Classe A Nível 1 R$ 1.220,65

Carreira: Profissionais do Sistema Socioeducativo

Cargo Atribuições
Jornada de 

trabalho
Enquadramento inicial Remuneração

Técnico do Sistema 
Socioeducativo

São atribuições ao Técnico do Sistema Socioeducativo, atividades do 
administrativo, jurídico, agronômico, analíse de sistema, em 
administração de material e serviços, administração financeira, 
contabilidade pública, orçamento, planejamento, organização e 
métodos, modernização, inspeção e controle, execução de projetos e 
programas, análise estatística e análise econômica.

40 horas Classe A Nível 1 R$3.017,76

Assistente do Sistema 
Sócioeducativo

São atribuições ao Assistente do Sistema Sócioeducativo, atividade 
de secretariado, digitação, datilografia, programação, arquivo, 
protocolo, manutenção de dados, levantamentos estatísticos, técnicas 
em contabilidade, eletrotécnica, mecânica, assistência em gestão de 
pessoas, técnicas agrícolas, marcenaria, padaria e apoio aos 
trabalhos da administração organizacional.

40 horas Classe A Nível 1 R$ 1.042,50

Agente Orientador

São atribuições ao Agente Orientador atendimento, vigilância, 
custódia, guarda, assistência e orientação dos adolescentes 
infratores que estejam no cumprimento provisório ou definitivo de 
medidas sócio-educativas.

44 horas
Classe IT (Investidura 

Temporária)
R$ 1.042,50


