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CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA
SUBSTITUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
EDITAL Nº 1-4 – PJC/MT, DE 30 DE MAIO DE 2017

O DELEGADO-GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL torna pública a
retificação da alínea E do subitem 8.3.3, das alíneas “d” e “e” do subitem 8.9.4 e do
subitem 11.2.1 do Edital nº 1 – PJC/MT, de 16 de março de 2017, conforme a seguir
especificado.
[...]

8.3.3 [...]
Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos
Valor de cada Valor máximo
Alínea
Título
título
dos títulos
[...]
[...]
[...]
[...]
Exercício de atividade profissional em emprego/cargo/função 0,80 por ano
privativo de bacharel em Direito na Administração Pública ou na
completo,
E
iniciativa privada.
sem
4,00
sobreposição
de tempo
[...]
[...]
[...]
8.9.4 [...]
[...]
d) para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo, será necessária a entrega de três
documentos: (1) diploma de graduação a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender
ao disposto no subitem 8.9.4.2.1 deste edital; (2) recibo de pagamento autônomo (RPA), sendo pelo
menos o primeiro e o último recibo do período trabalhado como autônomo; e (3) declaração do
contratante/beneficiário que informe o período (com início e fim, se for o caso), a espécie do serviço de
nível superior realizado e a descrição das atividades;
e) para exercício de atividade/serviço de advocacia, será necessária a entrega de certidões de atuação em,
no mínimo, cinco processos judiciais diferentes por ano, emitidas pelas respectivas varas de atuação.
[...]
11.2.1 Serão avaliados requisitos psicológicos necessários ao cargo, como: responsabilidade, organização,
persistência, controle emocional, tomada de decisão, relacionamento interpessoal, planejamento,
organização, inteligência, raciocínio verbal, raciocínio espacial, raciocínio abstrato, atenção dividida, atenção
concentrada, memória visual.
[...]
FERNANDO VASCO SPINELLI PIGOZZI
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