GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE MATO GROSSO
EDITAL COMPLEMENTAR N. 02 AO EDITAL DE CONCURSO N. 001-DGP-PMMT/2012

O COMANDANTE GERAL DA PMMT, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a prorrogação do período das inscrições ao Edital de Concurso CFO n.
001-DGP-PMMT/2012, publicado em 10 de Julho de 2012, que passa a vigorar com a
redação abaixo especificada, ficando inalterados os demais itens, subitens e anexos do
Edital do Concurso Público para Provimento do Cargo de Oficial da Polícia Militar do
Estado de Mato Grosso.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO
(...)
6.8 Para fins de inscrição, agendamentos de pagamento sem a devida efetivação, bem
como pagamentos do boleto bancário efetuados após o dia 10/08/2012, ou, ainda,
pagamento através de cartão de crédito, transferência entre contas, depósito em conta
e/ou depósito efetuado em terminal de autoatendimento, implicarão a não efetivação da
inscrição. A COVEST não se responsabilizará por inscrições não efetivadas pelos motivos
listados neste subitem.

7. DAS INSCRIÇÕES COM ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
(...)
7.10 O candidato que tiver o pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição
indeferido e, seu recurso contra o indeferimento de isenção julgado improcedente,
querendo efetivar sua inscrição como candidato pagante, deverá imprimir o boleto
bancário no endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular, no período de 06 a
10/08/2012 e efetuar o pagamento do valor da taxa de inscrição fixado no subitem 6.7 até
o dia 10/08/2012, observado o horário normal de expediente bancário.
8. DA INSCRIÇÃO COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
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8.1 A inscrição com pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuada via internet, no
endereço eletrônico www.unemat.br/vestibular, no período compreendido entre as 8 horas
do dia 24/07/2012 e 23 horas e 59 minutos do dia 09/08/2012.
(...)
8.5 O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetivado até o dia 10/08/2012,
observado o horário normal de expediente bancário.
ANEXO VI
CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DO CONCURSO – CFO/PMMT
DATAS
24/07 a 09/08/2012
10/08/2012

EVENTO
Período de inscrição paga - somente via internet
Vencimento do boleto bancário
As demais datas permanecem inalteradas

QCG/MT em Cuiabá-MT, 03 de Agosto de 2012.

OSMAR LINO – Coronel PM
Comandante Geral da PMMT
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