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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 

 DOCENTES Nº 001/2020/SAJU/SUASE/GEFCSS 

 

1. PREFÁCIO 

1.1. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, tendo e vista a necessidade de formação 

e capacitação continuada dos servidores do Sistema Socioeducativo, por meio da Gerência 

da Escola de Formação e Capacitação dos Servidores do Sistema Socioeducativo, no uso de 

suas atribuições legais, torna pública e estabelece as normas do Processo Seletivo para o 

Credenciamento de Docentes para atuação, quando houver demanda, nos Cursos de 

Formação Inicial e Continuada dos servidores do Sistema Socioeducativo do Estado Mato 

Grosso, em conformidade com as exigências da Lei Nº 9.688 de 28/12/2011 e Lei Federal nº 

12.594/2012. 

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1 O credenciamento docente é uma ação promovida pela Secretaria de Estado de 

Segurança Pública por meio da Secretaria Adjunta de Justiça e visa promover a seleção e 

cadastro para fins de docência, nos cursos promovidos pela Gerência da Escola de Formação 

e Capacitação dos Servidores do Sistema Socioeducativo, no âmbito do Sistema 

Socioeducativo, daqueles profissionais que possuam formação e experiência profissional para 

atuação em caráter contratual de acordo com a demanda. 

2.2 Caberá à Comissão de Avaliação e Seleção a atribuição de realizar o processo de seleção 

de que trata o presente Edital. 

2.3 Os candidatos interessados deverão se inscrever exclusivamente pelo endereço 

eletrônico: gefcss@sesp.mt.gov.br. 

2.4 O credenciamento poderá se dar em até 5 (cinco) disciplinas, porém o docente ministrará 

no máximo 3 (três) disciplinas por curso, considerando as disciplinas dispostas no Anexo III. 

2.5 Não havendo credenciado por ocasião de um curso, a instituição poderá convidar docen-

tes não credenciados, que atendam às exigências de qualificação necessária à disciplina a 

ser ministrada. 

2.6 O docente selecionado atuará preferencialmente na cidade de seu domicílio, podendo ser 

convidados a ministrar cursos no interior conforme necessidade da instituição e disponibili-

dade do profissional. 

2.7 O credenciamento terá validade de dois anos a contar da data final do resultado. 
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3. DO OBJETO 

3.1 O presente Edital destina-se à seleção de profissionais qualificados para o 

credenciamento de docentes para eventual atuação nas ações formativas dos servidores do 

socioeducativo em conformidade com as exigências da Lei Nº 9.688/2011 e Lei Federal nº 

12.594/2012. 

3.2 O credenciamento do profissional docente implicará em sua habilitação para o exercício 

da atividade de docência. 

 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE DOCENTE 

4.1 Preparar e ministrar aulas, na modalidade presencial, fazer pesquisa efetuar registros 

acadêmicos obrigatório, participar das reuniões de planejamento e preparação do plano de 

ensino  promovido pela instituição. 

4.2 Enviar ao setor responsável o material didático e plano de ensino com antecedência mí-

nima de 05 (cinco) dias antes do início do curso. 

4.3 Cumprir integralmente a carga horária de cada trabalho solicitado, bem como apresentar-

se no local estabelecido com no mínimo 15 minutos de antecedência para conhecer o 

ambiente, organizar o material de apoio e recepcionar os alunos. 

4.4 Fazer o controle de frequência, aplicação de avaliações bem como promover o 

acompanhamento da turma e comunicar imediatamente ao coordenador da ação pedagógica 

qualquer alteração. 

4.5 Acompanhar e avaliar a ação, bem como, a realização dos ajustes necessários para que 

as ações desenvolvidas alcancem as expectativas propostas no planejamento. 

4.6 Comunicar imediatamente à coordenação do curso qualquer situação impeditiva ou que 

comprometa a realização do evento. 

4.7 Mostrar comprometimento no desenvolvimento das ações através de assiduidade, 

pontualidade e responsabilidade. 

4.8 Respeitar a dignidade e os direitos fundamentais da pessoa humana. 

4.9 Atuar com competência, senso de responsabilidade, zelo, discrição e honestidade. 

4.10 Respeitar as diferenças e a diversidade com ações que fortaleça o respeito. 

4.11 Ter atitude colaborativa voltada para o trabalho em equipe. 

4.12 Preservar sinceridade nas relações interpessoais, condição que reforça a confiança 

mútua, essencial para o trabalho em equipe. 

4.13 Alcançar as metas e as expectativas propostas no planejamento da formação. 
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4.14 Participar da análise dos materiais produzidos ao longo das atividades. 

 

5. DOS REQUISITOS DA FUNÇÃO DE DOCENTE 

5.1 Ser servidor da ativa ou aposentado da Secretaria de Estado de Segurança Pública ou de 

suas desconcentradas e possuir no mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício na função, 

considerando a data de publicação do resultado final do Processo Seletivo em Diário Oficial.   

5.2 A seleção de profissionais para a função de docente deverá considerar os títulos 

acadêmicos e experiência profissional na área da disciplina desejada pelo candidato.  Todos 

os diplomas devem ser reconhecidos pelo MEC/CAPES e as experiências profissionais 

comprovadas. 

5.3 Apresentar certidões Negativas Criminais: Federal, Estadual e Eleitoral. 

5.4 Não ter sido condenado em Processo Administrativo Disciplinar ou possuir sanção 

disciplinar imposta, nos últimos 5 (cinco) anos, a contar da data de publicação do Edital cuja 

comprovação se dará através de certidão expedida pelas Unidade Setoriais da SESP. 

 

6. DA REMUNERAÇÃO 
6.1 O candidato, uma vez contratado, receberá por cada hora de formação efetivamente 

realizada, de acordo com a Formação acadêmica, com os devidos descontos previstos em lei. 

6.2 O preço a ser pago abrangerá todos os custos e despesas direta e indiretamente 

envolvidos, não sendo devido nenhum outro valor ao contratado, seja a que título for. 

6.3 Cada disciplina ministrada ou curso o docente terá uma carga horária de 25% externo a 

sala para estudos, planejamento, elaboração de avaliações e construção do plano de ensino 

que deverá ser entregue com 5 (cinco) dias de antecedência conforme item 4.2 deste edital. 

Esta carga horária não contabiliza para o aluno no certificado/diploma. 
6.4 Pelos serviços prestados os docentes e credenciados poderão ser remunerados conforme 

disponibilidade financeira/orçamentaria da SESP, nos termos da Lei nº 8.151, de 08 de janeiro 

de 2004, publicada no Diário Oficial de 08 de setembro de 2004, conforme Art. 6°, Inciso 1°, 

na referida Lei. 
6.5 A função de docente executada por servidores públicos ativos pertencentes ao quadro de 

pessoal, no âmbito Estadual, não poderá prejudicar o exercício ordinário de sua atividade fim, 

cabendo à chefia imediata da unidade à qual pertencer o servidor, o controle da sua carga 

horária e compatibilidade de horário com a atividade de docência. 
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6.6 O docente servidor público estadual somente será remunerado por atividades exercidas 

fora do horário de expediente, conforme disposto no art. 9º, da lei nº 8.151, de 08 de julho de 

2004. 

6.7 O pagamento dos valores correspondentes às funções de docente, vinculados ao Poder 

Executivo do Estado de Mato Grosso, ocorrerão de acordo com a Instrução Normativa SESP 

n. º 07/2018/SESP/MT, de 15 agosto 2018, publicada em Diário Oficial do Estado de Mato 

Grosso, nº 27326, de 20 de agosto de 2018 e Lei nº 8.151, de 08 de janeiro de 2004, publicada 

no Diário Oficial de 08 de setembro de 2004. 

6.8 O valor do pagamento será discriminado no contrato firmado com os docentes que forem 

selecionados e convocados, tendo por referência outros editais publicados no Estado pela 

Secretaria de Segurança Pública, exemplo. Nº 01/ESFAP/DEIP/PMMT/2015. 

 

7. DO NÚMERO DE VAGAS 

7.1 Será credenciado 05 (cinco) docentes para cada disciplina ou curso. 

 

8.  DA INSCRIÇÃO 

8.1 As inscrições iniciarão às 7h30 do dia 22 de junho de 2020 e finalizarão às 13h30 do 

dia 26 de junho de 2020 exclusivamente pelo endereço eletrônico gefcss@sesp.mt.gov.br. 

8.2 Os candidatos deverão verificar se possuem os requisitos exigidos pelo edital e preencher 

adequadamente a ficha cadastral. 

8.3 Os candidatos inscritos serão convocados para apresentar os documentos, diplomas e 

titulações no endereço divulgado por ocasião da seleção, para contagem de pontos e 

homologação do credenciamento. Caso tenha alguma divergência entre as informações da 

inscrição online e a documentação apresentada o candidato (a) será eliminado. 

8.4 No ato da entrega dos documentos e conferência de contagem de pontos para homologar 

o credenciamento, deverão ser entregues cópias dos documentos descritos a seguir, em 

folhas separadas, sem grampos, garras ou encadernações, igualmente, deverá ter em mãos 

os originais para conferência, do contrário, as cópias não serão recebidas. 

8.4.1 Cópia de documentação pessoal com foto. 

8.4.2 Cópia do CPF. 

8.4.3 Cópia do (s) diploma (s) de comprovação de título de graduação e pós-graduação. 

8.4.4 Currículo Lattes completo, em 01 (uma) via impressa, com última atualização 

feita há, no máximo, 03 (três) meses. 

8.4.5 Experiência Profissional comprovada na Área de Ensino em Instituições de 
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Ensino Superior, documento assinado com o nome da instituição de ensino, disciplinas 

ministradas e o período de atuação, ou ainda documentos comprobatórios de exercício 

profissional na área da disciplina pleiteada pelo candidato. 

8.4.6 Comprovação de produção científica (livro, capítulos de livro, artigos, 

apresentação eventos com o resumo publicado nos anais do evento) conforme 

especificados nas tabelas deste edital. Considera neste item também, orientações de 

Bancas de TCC, orientação e participação em banca de mestrado, doutorado e 

publicações de modo geral. 

8.4.7 Declaração de compatibilidade de horário entre a atividade funcional e a 

atividade docente para Servidores Públicos Estaduais ativos, conforme modelo no 

anexo II. 

8.4.8 Ficha cadastral preenchida e assinada conforme modelo do anexo I. 

8.4.9 Os diplomas de títulos acadêmicos expedidos por universidades estrangeiras 

deverão estar revalidados por universidades públicas, nos termos do artigo 48, § 2º e 

3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, sob pena 

de não serem considerados para efeito de pontuação. 

8.4.10 Para os cursos de pós-graduação lato sensu em nível de especialização, serão 

aceitos somente o certificado ou certidão expedida por instituição reconhecida, no qual 

conste a carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas-aula, conforme as 

normas do Conselho Nacional de Educação. 

8.4.11 As informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato, 

reservando-se à Comissão o direito de excluí-lo em qualquer fase da seleção se a 

documentação requerida for apresentada com dados parciais, incorretos ou 

inconsistentes, igualmente, se constatadas, posteriormente, serem aquelas 

informações inverídicas. 

 8.4.12 Documentos e informações adicionais poderão ser solicitados pela Comissão 

de Avaliação e Seleção a qualquer tempo, a título de preservar a melhor instrução do 

processo. 

 8.4.13 Verificada, a qualquer tempo, a ocorrência de fraude ou falsidade em 

informação ou em documentação apresentada pelo candidato, a exigência será 

considerada como não satisfeita e sem efeito o ato praticado em consequência de sua 

apresentação ou juntada, aplicando-se, concomitantemente, as medidas 

administrativas pertinentes, dando-se também conhecimento do fato à autoridade 
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competente para fins de análise criminal, bem como desencadeada a 

responsabilização cível, se couber. 

8.4.14 Após o credenciamento, o candidato não poderá trabalhar em outra disciplina e 

ou curso do qual não foi credenciado. 

8.4.15 Nos casos em que o mesmo candidato enviar mais de uma inscrição no site, 

será considerado válido a última. 

8.4.16 Todas as informações prestadas serão de inteira responsabilidade dos 

candidatos, de modo que os currículos deverão conter as informações corretamente 

cadastradas e anexados os respectivos documentos comprobatórios exigidos. 

8.4.17 A inscrição no site não implica na certeza de seleção e confirmação do 

candidato. 

 

10. DA CLASSIFICAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

10.1 Serão credenciados os candidatos que, pela ordem decrescente de classificação, 

preencherem o número de vagas oferecidas por cada disciplina ou curso. 

10.2 Para efeito de pontuação e ranqueamento dos candidatos inscritos, a Comissão de 

Avaliação e Seleção procederá à pontuação dos candidatos conforme o disposto nos Quadros 

I, II e III, e pela avaliação didática e do plano de aula. 

  

QUADRO I – TABELA DE PONTUAÇÃO 

TÍTULOS ACADÊMICOS 

ITEM PONTOS 

N. ESPECIFICAÇÃO Quantidade 

Máxima 

Computável 

 

Valor 

Unitário 

Total 

Possível 

Total 

Obtido 

01 Pós-doutorado na área 

específica da disciplina 

pleiteada ou afins 

2 10 20  

 

02 Doutorado na área 

específica da disciplina 

pleiteada ou afins 

2 08 16  

03 Mestrado na área específica 

da disciplina pleiteada ou 

2 05 10  
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afins 

04 Pós-graduação lato sensu 

na área específica da 

disciplina pleiteada ou afins 

3 03 09  

05 Graduação 2 2,5 05  

Total em títulos acadêmicos -------------- --------- 60  

 

QUADRO II   - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

ITEM  PONTOS 

 

N. 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Quantidade 

Máxima 

Computáve

l 

 

Valor 

Unitário 

Total 

Possível 

Total 

Obtido 

01 Experiência com 

docência, nos últimos 5 

(cinco), em Instituição de 

Ensino Superior 

10 

semestres 

 

2,0/semestre 

 

20 

 

 

02 Experiência com 

docência, nos últimos 5 

(cinco), em cursos de pós-

graduação 

10 

módulos 

2,5/módulo  

25 

 

03 Experiência com 

docência/instrutor, nos 

últimos 5 (cinco), no 

socioeducativo ou área da 

Segurança Pública 

10 

certificados 

3,0/certificado 

emitido 

 

30 

 

Total em experiência 

profissional 

-------------- -------------- 75  

 

QUADRO  III - PRODUÇÃO CIENTIFICA 

ITEM  PONTOS 

 

N. 

ESPECIFICAÇÃO 

 

Quantidade 

Máxima 

Valor 

Unitário 

Total 

Possível 

Total 

Obtido 
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Computáve

l 

 

01 Livro publicado  

5 

 

2 

 

10 

 

 

02 Capítulo de livro 5 1 05  

03 Artigos científicos 

publicados nos últimos 5 

(cinco) 

 

5 

 

1 

 

05 

 

04 Participação em 

bancas/orientação de 

mestrado e doutorado 

5 0,2 01  

05 Participação em 

banca/orientação de 

especialização 

5 0,2 01  

06 Comunicação oral, mesa 

redonda, painel e  

pôster em evento 

acadêmico com o resumo 

publicado nos anais 

5 0,2 01  

07 Palestras proferidas e 

cursos de curta duração 

5 0,2 01  

08 Publicação em jornais 5 0,2 01  

Total em Produção científica -------------- -------------- 25  

 

10.3 Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a ocupar 

as vagas remanescentes outros candidatos classificados, sendo respeitada a ordem de 

classificação por cada disciplina ou curso. 

10.4 Em caso de empate, posterior ao exame da titulação, os critérios de desempate serão 

os seguintes: 

10.4.1 Primeiro: Ser o candidato mais velho em idade. 
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10.5 Todos os candidatos deverão entregar o Plano de Aula (anexo IV) juntamente 

com demais documentos na inscrição, e passarão pela Avaliação Didática da disciplina 

pleiteada pela Comissão de Avaliação e Seleção, de acordo com os seguintes critérios: 

10.5.1 Apresentação do Plano de Aula com valor máximo de 10 (dez) pontos, deverá 

conter: 

I. Discriminação dos conteúdos programáticos e dos objetivos da aula (04 pon-

tos); 

II. Indicação dos recursos didáticos (02 pontos); 

III. Indicação dos recursos auxiliares (01 ponto); 

IV. Apresentação dos recursos de avaliação, material didático e bibliografia (02 

pontos); 

V. Tempo de execução (01ponto). 

10.5.2 A avaliação didática consistirá na apresentação da proposta de ensino pelo 

candidato referente a disciplina pleiteada, com valor máximo de 10 (dez) pontos. Du-

rante a  apresentação será avaliada: 

I.Organização sequencial do conteúdo programático (01 ponto); 

II.Relevância dos itens selecionados (01 ponto); 

III.Informações atualizadas (01 ponto); 

IV.Domínio do conteúdo (02 pontos); 

V.Comunicação: clareza, coerência, contextualização, objetividade (02 pontos); 

VI. Postura, dinamicidade e criatividade (01 ponto); 

VII.Uso adequado dos recursos didáticos (01 ponto); 

VIII.Administração adequada do tempo (01 ponto). 

10.5.3 A Avaliação Didática terá duração de 15 minutos, sendo que todos os critérios 

inerentes as apresentações serão avaliadas em concomitância com a apresentação 

do candidato. 

10.5.4 Os candidatos quando da realização da Avaliação didática e plano de aula, 

serão analisados através dos critérios supracitados e, sendo a pontuação máxima de 
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20 (vinte) pontos, atribuídos de acordo com as exigências da área de conhecimento a 

que concorre. 

10.5.5 A Comissão de Avaliação e Seleção terá autonomia para arguir o candidato 

dentro dos conteúdos programáticos previsto para a área pretendida. 

10.5.6. A Arguição terá duração máxima de 5 (cinco) minutos. 

10.5.7 A avaliação didática e o plano de aula serão requisitados para todas as discipli-

nas pleiteadas, sendo as pontuações obtidas nestas atividades, adicionadas na pon-

tuação final, para fins de classificação final. 

 

 

11. DO CRONOGRAMA 

11.1 As datas para realização das inscrições, da homologação da inscrição, da avaliação 

didática, dos recursos, bem como da divulgação dos respectivos resultados, consta no Quadro 

IV, abaixo: 

 

Quadro IV – Período das Inscrições, da Homologação da inscrição, da Avaliação 

Didática,  dos Recursos e da Divulgação de Resultados 

 

Inscrições 

Homologação 

das inscrições   

Avaliação  

didática 

Resultado do 

processo de 

seleção 

Prazo para 

Apresentação 

de Recursos 

Resultado do 

Recurso e Resultado 

Final do 

credenciamento 

22/06/2020 até 

26/06/2020 

30/06/2020 02/07/2020 e 

03/07/2020 

07/07/2020 09/07/2020 14/07/2020 

 

12. DA ELIMINAÇÃO 

12.1 Configuram-se fatores de eliminação do candidato do processo de credenciamento as 

seguintes situações; 

12.1.1 Quando o candidato não obter no mínimo 70% da pontuação máxima da avaliação 

didática e do plano de ensino. 

12.1.2 Quando o candidato não cumprir com os prazos e fases previstas no cronograma deste 

edital. 
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12.1.3 Quando o candidato não preencher ou não comprovar os requisitos específicos 

previstos no edital. 

12.1.4 Quando o candidato não indicar a disciplina ou curso à qual pretende desempenhar a 

função de docente. 

 

13. DOS RECURSOS 

13.1 Caberá recurso junto à Comissão de Avaliação e Seleção no prazo de 01 (um) dia, 

contados a partir da divulgação do resultado do processo de seleção. O recurso deve ser 

encaminhado exclusivamente no e-mail gefcss@sesp.mt.gov.br. 

13.2 A Comissão de Avaliação e Seleção julgará os recursos interpostos no prazo máximo de 

2 (dois) dias corridos e seu resultado será divulgado no site: http://www.sesp.mt.gov.br/edital-

socioeducativo 

 

14. DO DESCREDENCIAMENTO 

14.1 O profissional selecionado poderá ser descredenciado nas seguintes situações: 

14.1.1 Tiver desempenho considerado insuficiente nas avaliações de término da prestação do 

serviço. 

14.1.2 Deixar de observar normas estabelecidas em Regulamento da instituição. 

14.1.3 Solicitar o descredenciamento ou não ter disponibilidade para atender as demandas. 

14.1.4 Deixar, na vigência do credenciamento, de preencher os requisitos constantes do edital 

de credenciamento. 

14.1.5 Apresentação, a qualquer tempo, na vigência do respectivo processo seletivo, de 

documentos que contenham informações inverídicas. 

 14.1.6 Descumprir as atribuições da função previstas nesse edital. 

 14.1.7 Cobrar dos alunos de qualquer honorário profissional, complementar ou não, relativo 

aos trabalhos executados. 

14.1.8 O docente credenciado que estiver sob investigação ou sofrer condenação em 

processo administrativo disciplinar durante o período de vigência do processo seletivo, ou de 

prestação de serviços serão desligados enquanto durar a sanção disciplinar/e ou a 

investigação podendo ser restabelecidos ao Banco de Profissionais posteriormente. 

 

15. DA VIGÊNCIA 

15.1 O presente edital será válido por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a 

partir de sua publicação, podendo ser prorrogado por período igual ou inferior. 

mailto:gefcss@sesp.mt.gov.br
http://www.sesp.mt.gov.br/edital-socioeducativo
http://www.sesp.mt.gov.br/edital-socioeducativo
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15.2. O profissional poderá atuar na função para a qual ele foi selecionado apenas dentro do 

período de validade do presente edital. 

 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 É facultada à Comissão de Avaliação e Seleção, a qualquer tempo, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

16.2 A presente seleção poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiro interessado, de acordo com o art. 49 da Lei Federal 

n° 8666/93, assegurando o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prática do 

ato de revogação ou anulação. 

16.3 Ficam os candidatos sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis caso 

apresentem à Comissão de Avaliação e Seleção qualquer declaração ou documentação falsa 

que não corresponda à realidade dos fatos. 

16.4 A homologação do resultado não importará direito à contratação. 

16.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Adjunta de Justiça da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública e Superintendência de Administração Socioeducativa. 

 

 

 

 

Cuiabá, 17 de junho de 2020. 

 

 

AMAURI PEREIRA DE ALMEIDA 

Gerência da Escola de Formação e Capacitação dos Servidores do Sistema Socioeducativo 

 

 

 

IBERÊ FERREIRA DA SILVA JUNIOR 

Superintendente de Administração Socioeducativa 

 

 



 

 

 
 
 

Governo do Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Segurança Pública 

Secretaria Adjunta de Justiça 
Superintendência de Administração Socioeducativa 

Gerência da Escola de Formação e Capacitação dos Servidores do Sistema Socioeducativo 
 

Av. Dr. Hélio Ribeiro Nº 1.400 - Bairro Paiaguás - CEP: 78.048-250 – Cuiabá-MT (ao lado do Detran-MT) 
gefcss@sesp.mt.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

FICHA CADASTRAL 

 

Solicito o meu credenciamento de docente para eventual atuação nas ações 

formativas dos servidores do socioeducativo e me comprometo apresentar em tempo hábil 

todos os documentos exigidos no Edital de chamamento Público para credenciamento de 

docentes Nº 001/2020/SAJU/SUASE/GEFCSS. 

Nome Completo:___________________________________________________________ 

Endereço Residencial: _______________________________________________________ 

Sexo (  ) Mas  (  )Fem  Data de Nascimento: ____/_____/____Estado 

Civil:____________________ RG : __________________ Órgão Expedidor:_____________ 

CPF: _____________Celular:_______________  E-

mail:______________________________ 

Dados Bancários 

Banco: ____________________ Agência: _______________ C/C:____________________ 

PIS/PASEP:________________________________________________________________ 

Unidade de Lotação:_________________________________________________________ 

Cargo/ Função:_________________ Matrícula funcional: ____________________________ 

Tempo de efetivo exercício no serviço público: ____________________________________ 
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DISCIPLINAS PLEITEADAS PARA O CREDENCIAMENTO 

Nº DESCRIÇÃO 

01  

02  

03  

04  

05  

 

____________________, __________________________________ 

Cidade e Estado,                                      Data, Mês e Ano 

________________________________________________ 

Nome Completo 

 

 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS 

 

O gestor da (Nome da Secretaria ou Órgão), em consonância com o disposto 

no art. 9º, § 2º da Lei nº. 8.151 de 08.07.2004, declara que há compatibilidade de horários 

entre as atividades funcionais e de docência a ser desenvolvida pelo servidor (nome do 

servidor), no Curso de formação inicial e continuada dos servidores do Sistema 

Socioeducativo em Mato Grosso, nos anos letivos de xxxxxxxx. 

  

______________________, __________________________________ 

Cidade e Estado                         Data, Mês e Ano 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do gestor imediato 
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ANEXO III 

 

DISCIPLINAS, EMENTA E CARGA HORÁRIA 

 

1) Adolescência e questões contemporâneas 

Ementa: História da infância e da adolescência no Brasil e no mundo; Teorias do 

desenvolvimento; Infância e adolescência como construções sociais – construção 

biopsicossocial das adolescências; Diferentes perspectivas sobre a adolescência e a 

contemporaneidade: vieses etários, sociais, desenvolvimentistas e culturais; Diversidade e os 

novos contornos da família na sociedade contemporânea.  Carga horária: 40h 

 

2) Direitos humanos, legislações protetivas da criança e do adolescente e sistema 

de garantia de direitos 

Ementa: Evolução Histórica dos Direitos da Criança e do Adolescente; crianças e 

adolescentes e a preocupação da Sociedade Internacional: da invisibilidade e da 

indiferenciação ao status de sujeitos de direitos; Noções sobre o funcionamento dos Sistemas 

Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, controle de convencionalidade e princípio 

“pro-homine”; Proteção internacional infanto-juvenil: Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos; Pacto San José da Costa Rica, Convenção Sobre os Direitos da Criança; Diretrizes 

de Riyad; Regras de Beijing, Regras de Havana. Evolução da proteção à criança e ao 

adolescente no Brasil; Etapas históricas da construção do Direito da Criança e do Adolescente: 

1º Período - caritativo-religioso (1500-1889); 2º período - filantrópico-científico-higienista 

(1889-1964); 3º Período - militar-científico (1964-1988); 4º Período - democrático-humanista 

ou da proteção integral; Constituição Federal de 1988: proteção integral e prioridade absoluta 

(art. 227); A Doutrina da Situação Irregular e a Doutrina da Proteção Integral: do Código de 

Menores ao Estatuto da Criança e do Adolescente; Populismo político, imprensa e a 

diminuição da idade de imputação penal: inconstitucionalidade e irracionalidade das propostas 

de recrudescimento penal; Políticas Públicas, proteção social e garantias de direitos; meios 

para equalizar as diferenças. Definições sobre o Sistema de Garantia de Direitos; Sistema de 

Garantia de Direitos de crianças e adolescentes e SINASE; Incompletude Institucional e SGD; 

Resolução 113 e a 117 do CONANDA; Eixos de atuação do SGD: promoção de direitos da 

criança e do adolescente, defesa dos direitos da criança e do adolescente e o papel dos 

conselhos de direitos e controle da efetivação de direitos humanos; Integração operacional do 

sistema de justiça: composição do Sistema de Justiça (os papéis do Poder Judiciário, do 

Ministério Público, das Defensorias Públicas e da Segurança Pública); exclusividade, 

especialização e regionalização dos órgãos e das ações do Sistema de Justiça; O controle 

para a efetivação dos direitos humanos: conselhos dos direitos de crianças e adolescentes, 

conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas e os órgãos e os poderes 

de controle interno e externo definidos nos artigos 70, 71, 72, 73, 74 e 75 da Constituição 

Federal.  Carga horária: 80h 

 

3) Rotinas e Procedimentos Administrativos 

Ementa: Tramitação de processos, elaboração de comunicações internas, ofícios, 

despachos, solicitação e prestação de contas de diárias, almoxarifado, arquivo, boletins de 

frequência, Webponto, email institucional, organograma funcional, decretos Estadual, portaria 

da SESP e outros. Carga Horária: 40h 

 

4) Administração e Gestão Pública no Sistema Socioeducativo 

Ementa: Conceito e definição de Administração Pública; Funções do Estado e Administração 

Pública em sentido amplo: as funções legislativa, executiva e jurisdicional, os sistemas de 

freios e contrapesos e o princípio da separação dos poderes; Administração Pública em 

sentido estrito; Organização da Administração Pública: Federalismo, descentralização e a 
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municipalização do atendimento no Estatuto da Criança e do Adolescente; Organização 

político-administrativa do Atendimento Socioeducativo; Atendimento Socioeducativo: 

competências dos entes políticos; Princípios específicos da Administração Pública na 

execução de políticas e programas de atendimento socioeducativo (legalidade, 

excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, III - prioridade a práticas 

restaurativas, IV – proporcionalidade, V - brevidade da medida, VI – individualização, VII - 

mínima intervenção, VIII - não discriminação do adolescente, e IX - fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários); A política social pública de atendimento socioeducativo; Processo 

de elaboração e formulação de política pública e suas etapas (definição da agenda, 

elaboração, formulação, implementação, execução, monitoramento e avaliação); Integração 

de Políticas Públicas; Gestão Participativa nos Programas de Atendimento Socioeducativo; 

Definição, classificação e Princípios dos Serviços Públicos; Servidores Públicos e agentes 

públicos; Recursos Humanos; Planos Decenal Nacional e Estadual de Atendimento 

Socioeducativo; Plano Plurianual do Sistema Socioeducativo de Mato Grosso.  Níveis e ou 

dimensões da Responsabilidade do Estado no atendimento socioeducativo: A dimensão 

organizacional, a dimensão política e institucional e a dimensão contratual; A responsabilidade 

do Estado, o princípio da prioridade absoluta e a aplicabilidade do princípio da reserva do 

possível em questões afetas aos direitos fundamentais; A relação entre responsabilidade e 

ética na Administração pública; Obrigações e responsabilidades contraídas pelos gestores, 

operadores e entidades no que se refere ao atendimento socioeducativo (Art. 94 do ECA); 

Responsabilidade de gestores, operadores e entidades pela garantia dos direitos específicos 

dos adolescentes privados de liberdade (Artigos 106 a 109 e Art. 124 do ECA); 

Responsabilização e Responsabilidade Civil do Estado; Responsabilidade Civil do Estado e 

Atendimento Socioeducativo; A estrutura constitucional de planejamento da Administração 

Pública brasileira e os Instrumentos de controle do fazer estatal previsto na Constituição 

Federal (Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a Lei Orçamentária 

Anual – LOA e a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF); Os sujeitos, o objeto e os métodos 

de responsabilização no atendimento socioeducativo. Carga horária: 32h 

 

5) Gestão de Pessoas e relações interpessoais em ambiente socioeducativo 

Ementa: Ética e Responsabilização funcional (Lei 04/90, Estatuto do Servidor); Código de 

Ética Estadual; Lei de Carreira do Sistema Socioeducativo; Férias; Licença prêmio; Unidade 

de correição entre outros. Carga Horária: 24h 
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6) Liderança e habilidade social 

Ementa: Evolução do conceito de liderança e os perfis de liderança, Perfil do líder 

contemporâneo, Habilidades de Liderança, Inteligência emocional para o desenvolvimento de 

habilidade social, Perfis comportamentais humanos e relações de trabalho. Carga horária: 16h 

 

7) Prevenção e Estresse pós Traumático em situação de crise 

Ementa: Conceito; Fontes estressoras: internas e externas; Fases do Stress; sintomas 

físicos e psicológicos do stress; consequências do stress; o limite pessoal; stress: herói e não 

vilão; prevenção; resiliência; desenvolvendo a resiliência; identificação de situações; estados 

de humor e pensamentos; técnica de relaxamento. Carga horária: 08h 

 

8) Sistemas de Informação no Sistema Socioeducativo 

Ementa: Sistema de Informação para Infância e Juventude – SIPIA/SINASE e outros sistemas 

utilizados pela SESP/MT. Carga horária: 04h 

 

9) Noções de Inteligência Socioeducativa 

Ementa: Conceito e Noções sobre Lei de Acesso à Informação e Classificação. Informações 

Instrução normativa da Inteligência do Socioeducativo. Carga horária: 08h 

 

10)  Metodologia do atendimento socioeducativo 

Ementa: Conceito e origem do termo Socioeducação; Ação Socioeducativa e proposta 

metodológica de atendimento. Plano individual de atendimento - PIA; Projeto Político 

Pedagógico – PPP, Guia de Orientação do Atendimento Socioeducativo para as Equipes 

Técnicas multidisciplinar. Lei 8.080/90 – criação do SUS; Portaria 1.082/14 PNAISARI; os 

transtornos mais comuns na adolescência e a Lei 10.2016/2001 que aborda o tipo de 

tratamento proposto pelo SUS para casos de transtorno mental; Portaria 336/02 estabelece 

os tipos de Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS; Drogadição e saúde sexual; 

Procedimentos de saúde e encaminhamentos no geral (atenção básica e atendimentos 

especializados). Carga horária: 80h 

 

11) Práticas restaurativas e mediação de conflitos 

Ementa: Conceitos e procedimentos sobre justiça e práticas restaurativas. Conceitos e 

procedimentos sobre comunicação não violenta. Apresentar os aspectos principais da 
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mediação de conflitos; vivência com pré-mediação, mediação e resolução; constituição de um 

ambiente livre de conflitos. Carga horária: 40h 

 

12) Primeiros socorros e combate a incêndio 

Ementa: Suporte básico de vida e prática; caracterização; funções; aspectos fundamentais; 

acidentes: características e tipologia; emergências: gravidade da lesão e condição da vítima; 

cuidados gerais preliminares; parada respiratória; métodos de respiração; massagem 

cardíaca; ferimentos: superficiais e profundos; queimaduras; hemorragia; estado de choque; 

envenenamento; corpos estranhos; picadas de insetos e cobras. Teoria e propagação do fogo; 

classe de incêndios e formas de prevenção; equipamentos de proteção individual e de 

combate a incêndios; táticas e técnicas de combate ao incêndio; abandono de área; psicologia 

das emergências.  Carga horária: 40h 

 

13)  Segurança no atendimento socioeducativo 

Ementa: Conceito de segurança na perspectiva dos Direitos humanos; segurança preventiva, 

interventiva e protetiva; conceito de disciplina; procedimentos de segurança e Plano de 

Segurança Socioeducativa.  Carga horária: 40h 

 

14)  Funções e atribuições do agente de segurança socioeducativa 

Ementa: Identificação e revista no adolescente; vistoria de pertences no acolhimento, no 

desligamento e nas movimentos internas e externas; Acompanhamento de movimentação 

interna e atendimento ao adolescente (escola, saúde, atividades físicas, atendimento técnico, 

recreações, eventos, cursos, entre outras atividades existentes na comunidade 

socioeducativa); Planejamento e execução das pautas e movimentações externas 

(procedimento de retirada e condução do adolescente em audiências, consultas, passeios, 

eventos, cursos e outras atividades fora da comunidade socioeducativa);  Procedimento para 

recolhimento do adolescente aos alojamentos; Procedimento diário de conferência e 

identificação dos adolescentes; Identificação e revista nos visitantes e vistorias nos pertences; 

Identificação e revista de servidores e vistoria nos pertences; Registro de entrada e saída dos 

visitantes e das ocorrências diárias; Preenchimento do livro de ocorrências; Vistoria de cargas, 

veículos, alimentação, correspondências e materiais diversos.  Carga horária: 40h 

 

15) Rotinas de Procedimentos Operacionais 
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Ementa: Legislação vigente sobre uso do bastão PR24 – tonfa – Apresentação do Bastão 

PR24 – TONFA e sua origem; Explanação dos diferentes sistemas de manuseio e suas 

aplicabilidades; Técnicas de saques empunhaduras; Exercícios de manuseio e manobras de 

rotação; Postura e base tática; Técnicas de estocadas; Técnicas de bloqueios; Técnicas de 

cortes circulares; Técnicas de esquivas; Exercícios de fixação e memória muscular, individual 

e em grupo; Técnicas de imobilização; Técnicas de projeções; Aplicação técnica em dupla; 

Técnicas de desvencilhamento, (objetos cortantes ou contundentes); Célula de extração 

tática; Técnicas de suporte na transposição de obstáculos; Técnicas de suporte tático na 

condução de indivíduos imobilizados ou incapacitados de locomoção; Prova Técnica. 

Compreender as atribuições do Agente de Segurança Socioeducativa e as funções relativas 

à rotina operacional nos CASEs.  Carga horária: 40h 

 

16) Procedimento de Segurança e Controle de armaria 

Ementa: Segurança em armaria; padrões de armarias; análise de risco, leis e normas; 

controle de acesso. Carga horária: 04 h 

 

17) Armamento, Munições e tiro 

Ementa: Conceitos; Excludentes de ilicitude e Responsabilização administrativa. Legislação; 

Fundamentos de Tiro; Armamentos utilizados; Tipo de recarga; Tipos de Munições; Soluções 

de Panes; Transposição de Armamento; Tiro Tático Intuitivo; Tiro em Progressão; Tiro 

Embarcado e Balística. Intervenção Tática com armamento: Doutrina de CQB, Formação de 

time tático, Adentramentos, Tomadas e retomadas de Pátio, Corredor e Cela e Uso de Escudo.  

Carga horária: 72 h 

 

18) Escolta e Transporte de Socioeducando 

Ementa: Legislação básica dobre escolta, Tipos de Escolta, técnicas de embarque e 

desembarque de viaturas, noções de comboio, Plano de ação frente a uma emboscada. 

Vestimentas (orientação); operação de sistema de comunicação – rádio; guarda e custódia.  

Carga horária: 36 h 

  

19)  Condução e Algemamento de Socioeducando 

Ementa: Legislação vigente sobre o uso de algemas – Sumula vinculante nº. 11; Tipos de 

algemas, formas de algemamento individual e em dupla; associações de imobilizações; 

algemamento e condução de adolescentes. Carga horária: 12h 



 

 

 
 
 

Governo do Estado de Mato Grosso 
Secretaria de Estado de Segurança Pública 

Secretaria Adjunta de Justiça 
Superintendência de Administração Socioeducativa 

Gerência da Escola de Formação e Capacitação dos Servidores do Sistema Socioeducativo 
 

Av. Dr. Hélio Ribeiro Nº 1.400 - Bairro Paiaguás - CEP: 78.048-250 – Cuiabá-MT (ao lado do Detran-MT) 
gefcss@sesp.mt.gov.br 

 

 

 

20)  Técnicas e Tecnologias Menos que Letais 

Ementa: Agentes químicos: uso, efeitos, descontaminação; granadas fumígenas, granadas 

explosivas, arma de energia conduzida, munições químicas, lançadores; equipamentos e 

técnicas não letais. Carga horária: 40h 

 

21)  Defesa Pessoal e Técnicas de Imobilização 

Ementa: Uso protetor da força (em oposição ao seu uso punitivo) e a defesa pessoal como 

meio de proteção e não de ataque; Conceitos Basilares de Defesa Pessoal e de Terceiros; 

Princípios da Defesa Pessoal; As Principais Artes Marciais e a Defesa Pessoal; A Fisiologia 

do Corpo Humano; Pontos Vitais e/ou Vulneráveis; Quedas e Rolamentos; Técnicas de 

Defesa e de Ataque; Combinações Básicas de Defesa e Ataque; Táticas e Técnicas Básicas 

de Combate (Um a Um e Múltiplos Adversários); Imobilização (domínio das articulações, dos 

membros superiores e da região cervical).  Carga horária: 36h 

 

22) Noções de Gerenciamento de Crise e Situação Limite 

Ementa: Conceitos e tipos de crise; conceitos de gerenciamento de crise; características e 

princípios do gerenciamento de crise; critérios para tomadas de decisão; classificação do risco; 

Procedimentos para gerenciamento de crise; uso progressivo da força (técnicas e tecnologias 

não letais); fluxo de informações e atribuições no momento de crise e de gerenciamento de 

crise.  Carga horária: 20h 

 

23)  Conselho Disciplinar no âmbito do Sistema Socioeducativo 

Ementa: Instrução normativa 008/2018; atribuições, princípios norteadores, desafios e 

possibilidades de intervenções nas comunidades socioeducativas. Carga horária: 36h 
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ANEXO IV 

 

PLANO DE AULA 

CANDIDATO(A): 

DATA: 

DISCIPLINA:                         

                                                      

CARGA HÓRÁRIA: 

TEMA DA AULA: 

1. OBJETIVO GERAL 

 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

3. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

4. RECURSOS DIDÁTICOS   

 

5. RECURSOS MATERIAIS 
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6.  FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

7.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (NORMAS ABNT) 

 

 

 


