GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE
DELEGADO DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE POLÍCIA E INVESTIGADOR DE POLÍCIA

EDITAL COMPLEMENTAR N. 2 AO EDITAL N. 002/2009 – SAD/MT, DE 27 DE JULHO DE 2009.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a retificação do Edital n. 002/2009 – 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.
5. DA INSCRIÇÃO COM ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
(...)
5.2.1 O protocolo dos documentos, conforme subitem 5.2 é de responsabilidade exclusiva do candidato, e
deverá ser protocolado, no período de 03 a 07/08/2009, pelo candidato ou por intermédio de terceiros, não
havendo necessidade de procuração.
(...)
ANEXO VI
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Prova Objetiva (P3) – Conhecimentos Específicos
Cargos: Escrivão de Polícia e Investigador de Polícia

Noções de Direito Processual Penal 1. Notitia criminis e o inquérito policial: conceito; natureza jurídica;
características; instauração; atribuição; inquérito policial e o controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público; arquivamento e desarquivamento do inquérito policial; termo circunstanciado de
ocorrência e Juizado Especial Criminal. 2. Da prisão cautelar: prisão em flagrante; prisão preventiva; prisão
o
temporária (Lei n. 7.960, de 21 de dezembro de 1989); prisão administrativa e prisão civil. 3. Das medidas
contra-cautelares: fiança e liberdade provisória. 4. Habeas corpus. 5. Questões e processos incidentes:
incompatibilidade e impedimento; restituição de coisas apreendidas; medidas assecuratórias; incidente de
falsidade; incidente de sanidade mental. 6. Da prova: considerações gerais; exame de corpo de delito e
perícias em geral; interrogatório e confissão; perguntas ao ofendido; testemunhas; reconhecimento de
pessoas e coisas; acareação; documentos; indícios; busca e apreensão. 7. Tráfico ilícito e uso indevido de
substâncias entorpecentes (Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006). 8. Lei n. 8.653, de 10 de maio de 1993
– Dispõe sobre o transporte de presos. 9. Lei n. 9.034, de 3 de maio de 1995 – Dispõe sobre a utilização de
meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. 10. Lei
n. 9.099, de 26 de setembro de 1995 – Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 11. Lei n.
o
9.296, de 24 de julho de 1996 – Regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5 da Constituição Federal. 12.
Lei n. 10.054, de 7 de dezembro de 2000 – Dispõe sobre identificação criminal.
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