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ATO ADMINISTRATIVO Nº 1208/SEGES/2015
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO, no uso de suas 

atribuições legais, e considerando o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar 
nº 239, de 28 de dezembro de 2005; considerando o disposto na Lei n.º 
7.554, de 10 de dezembro de 2001, alterada pela Lei n.º 8.088, de 19 de 
janeiro de 2004, Lei nº 8.173 de 27 de julho de 2004, Lei n.º 9.214 de 23 
de setembro de 2009, pela Lei nº 9.666 de 13 de dezembro de 2011, pela 
Lei nº 10.050 de 07 de janeiro de 2014 e Lei nº 10.177 de 05 de Novembro 
de 2014;
R E S O L V E: Art. 1º Conceder Progressão de Classe na Carreira dos 
Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social, às servidoras 
lotadas na Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - 
SETAS, mencionadas neste Ato Administrativo:

Cargo - Analista de Desenvolvimento Econômico e Social

Processo Matrícula Nome Classe Efeitos 
Financeiros

234266/2015 241099 MARIA EMÍLIA 
POLZIN 
RONDON

B 28.05.2015

226523/2015 112916 ELIZABETE 
AVILA ALVARES

D 11.05.2015

148973/2015 58332 ROSE DA SILVA D 31.03.2015

Art. 2º Este Ato Administrativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Secretaria de Estado de Gestão, em Cuiabá, 08 de Junho de 2015.

<END:758767:35>

<BEGIN:758774:35>

EDITAL COMPLEMENTAR N.º 002, AO EDITAL Nº 001/2015 - DETRAN/
MT, DE 24  DE ABRIL DE 2015.

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS PARA 
PROVIMENTO

DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

O PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 
MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o 
Edital nº 001, de 24 de abril de 2015, publicado no D.O.E. de 24/04/2015, 
o seu Edital Complementar n.º 001, publicado no D.O.E. de 11 de maio 
de 2015, e visando assegurar espaço físico adequado para a aplicação da 
Prova Objetiva, tendo em vista o elevado número de candidatos inscritos 
no certame,

RESOLVE:

I - Retificar os subitens 1.3, 12.2, 12.3 e 12.4, que passam ter as 
seguintes redações:

1.3 As Provas Objetivas para todos os cargos/perfis profissionais/
área de atuação serão aplicadas em um mesmo dia, no período 
matutino para o cargo Auxiliar do Serviço de Trânsito (todas as 
áreas de atuação) e no período vespertino para os cargos Analista 
do Serviço de Trânsito (todos os perfis profissionais) e Agente do 
Serviço de Trânsito (todas as áreas de atuação), com duração de 
05 (cinco) horas, somente nas cidades de Alta Floresta, Barra do 
Garças, Cáceres, Cuiabá, Juína, Rondonópolis, Sinop e Tangará da 
Serra.

12.2 A Prova Objetiva, para o cargo Auxiliar do Serviço de 
Trânsito (todas as áreas de atuação), terá início às 8 (oito) horas 
e para os cargos Analista do Serviço de Trânsito (todos os perfis 
profissionais) e Agente do Serviço de Trânsito (todas as áreas de 
atuação) terá início às 15 (quinze) horas, com duração de 5 (cinco) 
horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da Folha 
de Respostas, com exceção da candidata que tiver necessidade de 
amamentar, que terá direito a compensação, nos termos do subitem 
10.6.3.

12.3 O candidato que concorrer cargo Auxiliar do Serviço de 
Trânsito (todas as áreas de atuação), deverá comparecer ao local 
designado para prestar a Prova Objetiva às 7 (sete) horas, e, o que 

concorrer ao cargo de Analista do Serviço de Trânsito (todos os 
perfis profissionais) ou ao cargo de Agente do Serviço de Trânsito 
(todas as áreas de atuação), deverá comparecer ao local designado 
para prestar a Prova Objetiva às 14 (quatorze) horas  munido 
de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, não porosa, 
fabricada em material transparente, e original de documento 
oficial de identidade, contendo fotografia e assinatura.

12.4. Os portões dos estabelecimentos de aplicação da Prova 
Objetiva serão fechados, impreterivelmente, às 8 (oito) horas no 
período matutino e às 15 (quinze) horas no  período vespertino, 
não sendo permitido ingresso de candidato ao local de realização da 
prova após esse horário.

II - Os demais itens, subitens e anexos do Edital N.º 001, de 24 de 
abril de 2015, e seu edital complementar permanecem inalterados.

Cuiabá, 12 de junho de 2015
(Original Assinado)

Rogers Elizandro Jarbas
Presidente do DETRAN/MT
<END:758774:35>

<BEGIN:758470:35>

PORTARIA N°  040/2015/SEGES

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o artigo 71 da Constituição Estadual, e

Considerando a necessidade de alteração do Decreto nº 
2.101, de 18 de agosto de 2009, que dispõe sobre a concessão de 
diárias a servidores públicos civis ou militares e empregados públicos da 
Administração Pública Estadual Direta e Indireta e dá outras providências; e

Considerando a necessidade de racionalizar os recursos 
orçamentários aplicados às diárias dos servidores públicos, empregados 
públicos e colaboradores eventuais do Poder Executivo Estadual, bem 
como dinamizar procedimentos relacionados à gestão de viagens;

R E S O L V E:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para estudo técnico relacionado 
à Gestão de Diárias no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Art. 2º Este Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes 
servidores públicos da Secretaria de Estado de Gestão:

I - Felix Lautom Marques da Silva - Analista Administrativo: 
Administrador - Coordenador do Grupo de Trabalho;

II - Helga Patrícia da Rocha - Analista Administrativo: 
Administradora;

III - Evanne de França Costa - Analista Administrativo: 
Advogada;

IV - Maria Angélica Barros Nince - Analista Administrativo: 
Advogada;

V - Semi Bernardes - Analista de TI e
VI - Marina Evangelista de Assunção - Coordenadora de 

Serviços.

Art. 3º Todos os Órgãos e Entidades do Poder Executivo 
Estadual que se submetem ao Decreto nº 2.101, de 18 de agosto de 2009, 
deverão ser convocados para participar dos estudos e apresentar ao Grupo 
de Trabalho as suas peculiaridades. 

Art. 4º O Grupo de Trabalho terá o prazo de 06 (seis) meses, a contar da 
publicação desta Portaria, para apresentar relatório conclusivo do estudo 
técnico, acompanhado de estimativa de impacto financeiro e orçamentário, 
e de minuta de decreto que dispõe sobre a concessão de diárias no 
âmbito do Poder Executivo Estadual.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, 10 de junho de 2015.
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