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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

EDITAL COMPLEMENTAR N.º 03 AO EDITAL N° 04 /2006 – SAD/MT, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2006 
 
 

O SECRETÁRIO ADJUNTO  DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a reabertura do prazo para solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição e a 
prorrogação do prazo para as inscrições pagas, alterando os subitens 5.2.2.1, 5.2.2.2, 6.9, 6.9.1, 6.12.2, 6.12.10, 
6.12.11, 6.12.12, 6.12.12.2, 6.12.12.3, 6.12.13, 6.14.1 e 6.14.4, bem como a retificação dos requisitos básicos do quadro 
de vagas constante no subitem 2.1 e dos subitens 7.1, 7.1.1, 11.1.1 e 11.1.2, todos do Edital n.º 04/2006 – SAD/MT, que 
passam a vigorar nos termos abaixo especificados, permanecendo inalterados os demais itens e subitens.  
(...) 
2 DO CARGO E VAGAS 
2.1 O cargo/área e os requisitos básicos estão apresentados no quadro a seguir: 
C A R G O ÁREA REQUISITOS BÁSICOS 

1 - Biologia 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado, acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível 
superior de Licenciatura Plena em Biologia ou Licenciatura Plena em 
Ciências Físicas e Biológicas ou Licenciatura Plena em Ciências 
Biológicas ou Licenciatura Plena em História Natural, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de 
Educação (MEC). 

2 - Ciências Físicas e 
Biológicas  

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado, acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível 
superior de Licenciatura Plena em Biologia ou Licenciatura Plena em 
Ciências Físicas e Biológicas ou Licenciatura Plena em Ciências 
Biológicas ou Licenciatura Plena em História Natural, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de 
Educação (MEC). 

3 - Educação Artística 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em Educação Artística, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

4 - Educação Física 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em Educação Física, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

5 - Filosofia 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em Filosofia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

6 - Física 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em Física, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

Professor da 
Educação Básica do 
Estado de Mato 
Grosso 

7 - Geografia 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em Geografia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 
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8 - História 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em História, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

9 - Língua Espanhola 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Espanhola, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC). 

10 - Língua Inglesa 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Inglesa, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC). 

11 - Língua 
Portuguesa 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua Portuguesa, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC). 

12 - Matemática 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em Matemática, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

13 - Química 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em Química, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

14 - Sociologia 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar,  de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em Sociologia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

15 - Classe de 
Alfabetização a 4.ª 
série e/ou 1.° e 2.° 
Ciclos 

Diploma, devidamente registrado, ou Certificado acompanhado de 
Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior 
de Licenciatura Plena em Pedagogia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). 

(...) 
5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  
(...) 
5.2.2.1 O candidato portador de necessidades especiais deverá entregar, até o dia 27 de dezembro de 2006, das 8 horas às 
19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, o laudo médico (original ou cópia simples) a 
que se refere a letra “b” do subitem 5.2.2, na Central de Atendimento do CESPE/UnB, Campus Universitário Darcy 
Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF. 
5.2.2.2 O candidato portador de necessidades especiais poderá, ainda, encaminhar o laudo médico, via SEDEX, postado 
impreterivelmente até o dia 27 de dezembro de 2006, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso 
SEDUC/MT Professor (laudo médico), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala 
norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970. 
(...) 
6 DAS INSCRIÇÕES 
(...) 
6.9 O candidato, portador de necessidades especiais ou não, que necessitar de atendimento especial para a realização das 
provas deverá indicar, na solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 27 de 
dezembro de 2006, impreterivelmente, via SEDEX, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso 
SEDUC/MT Prof (laudo médico), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), mezanino, 
ala norte – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, laudo médico (original ou cópia simples) que 
justifique o atendimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força 
maior e nos que forem de interesse da Administração Pública. A solicitação de condições especiais será atendida segundo 
os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
6.9.1 O laudo médico (original ou cópia simples) referido no subitem 6.9 poderá, ainda, ser entregue, até o dia 27 de 
dezembro de 2006, das 8 horas às 19 horas, pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento do CESPE/UnB, 
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localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, 
Brasília/DF.  
(...) 
6.12 DAS INSCRIÇÕES COM ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
(...) 
6.12.2 A solicitação de inscrição com isenção do pagamento da taxa de inscrição deverá ser feita, obrigatoriamente, no 
período de 18 e 19 de dezembro de 2006, somente nas agências credenciadas dos Correios relacionadas no Anexo III 
deste Edital, durante seu horário normal de funcionamento.  
(...) 
6.12.10 A relação dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição indeferidos será publicada no Diário Oficial 
do Estado de Mato Grosso a partir de 05 de janeiro de 2007, estando também disponível, na Internet, nos endereços 
eletrônicos http://www.cespe.unb.br/concursos/seducprof2006, http://www.concursos.sad.mt.gov.br e 
http://www.seduc.mt.gov.br. 
6.12.11 A relação dos pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição deferidos estará disponível a partir de 05 de 
janeiro de 2007, na Internet, nos endereços eletrônicos http://www.cespe.unb.br/concursos/seducprof2006, 
http://www.concursos.sad.mt.gov.br e http://www.seduc.mt.gov.br. 
6.12.12 O candidato que solicitar a isenção da taxa de inscrição cujo nome não constar das listas citadas no subitem 
6.12.10 e 6.12.11, por motivo de extravio, deverá reenviar os documentos previstos no subitem 6.12.4.1 juntamente com 
o comprovante do requerimento de isenção, com o carimbo dos CORREIOS, até o dia 09 de janeiro de 2007, para a 
Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso SEDUC/MT Prof (isenção), Campus Universitário Darcy Ribeiro, 
Instituto Central de Ciências (ICC), mezanino, ala norte – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970. 
(...) 
6.12.12.2 As solicitações serão analisadas e a relação dos pedidos reenviados deferidos e indeferidos será divulgada nos 
endereços eletrônicos http://www.cespe.unb.br/concursos/seducprof2006, http://www.concursos.sad.mt.gov.br e 
http://www.seduc.mt.gov.br no dia 18 de janeiro de 2007. 
6.12.12.3 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção reenviados indeferidos deverão efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição até o dia 30 de janeiro de 2007, de acordo com os procedimentos descritos no subitem 6.12.13. 
6.12.13 O candidato que tiver seu pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição indeferido e seu recurso contra o 
indeferimento de isenção julgado improcedente poderá efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição por meio de 
Guia de Recolhimento da União (GRU COBRANÇA) até o dia 30 de janeiro de 2007, durante horário normal de 
funcionamento bancário. 
(...) 
6.14 DAS INSCRIÇÕES PAGAS  
6.14.1 Será aceito pedido de inscrição via Internet, por meio do endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/seducprof2006, no período compreendido entre as 10h do dia 27 de novembro de 
2006 às 23h59min do dia 25 de dezembro de 2006 (horário oficial de Brasília/DF), de candidatos não isentos do 
pagamento do valor da taxa de inscrição. 
(...) 
6.14.4 O pagamento do valor da taxa de inscrição feita via Internet deverá ser efetivado até o dia 27 de dezembro de 
2006, observado o horário normal de funcionamento bancário. 
(...) 
7 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
7.1 As informações referentes à data, horário, tempo de duração e local de realização das Provas (nome do 
estabelecimento, endereço e sala), município para o qual deseja concorrer à vaga, município onde deseja realizar as 
Provas e tipo de vaga escolhida pelo candidato (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada a portadores de 
necessidades especiais), assim como orientações para realização das Provas, estarão disponíveis a partir de 21 de 
fevereiro de 2007 na Secretaria de Estado de Administração, localizada no Centro Político Administrativo – CPA, 
Palácio Paiaguás, Bloco III, Cuiabá/MT, e no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sadtae2006, sendo 
que neste último, o candidato poderá efetuar a consulta e/ou impressão destas informações. 
7.1.1 As informações referentes à data, horário, tempo de duração e local de realização das Provas serão publicadas no 
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso a partir de 21 de fevereiro de 2007. 
(...) 
11 DOS RECURSOS 
(...) 
11.1.1 No caso das letras b e c do subitem anterior, o candidato poderá questionar as razões do indeferimento, na 
Central de Atendimento do CESPE/UnB, localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de 
Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF ou por meio de fax (61) 3448 0110, ou via SEDEX para a 
Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso SEDUC/MT Professor (laudo médico), Campus Universitário Darcy 
Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), mezanino, ala norte – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 
70904-970, observando-se os seguintes prazos: 
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(...) 
11.1.2 No caso das letras a, d, e e f do subitem 11.1, o recurso deverá ser interposto via Internet por meio do Sistema 
Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/seducprof2006, no 
horário das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário de Brasília/DF), ininterruptamente observando-se 
os seguintes prazos: 
(...) 
 

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2006. 
 

ROMEU HONORATO MENDES 
Secretario Adjunto de Estado de Administração 


